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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  บริบททั่วไป 

1.1  ที่ตั้ง โรงเรียนโพนพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 7 ถนนอ้อมแก้ว – ห้องโจด (สน.3061) 
ต าบลบ้านโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
รหัสไปรษณีย์ 47230 
โทรศัพท์ 0 4217 0446 โทรสาร 0 4217 0446  
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ ppkschool@hotmail.co.th 
เว็บไซต์ http://ptk.ac.th  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

1.2  ประวัติการก่อตั้ง 
โรงเรียนโพนพิทยาคม ประกาศตั้งเม่ือ วันที่ 9 มกราคม 2523 วันเปิดท าการสอนครั้งแรก วันที่ 16 

พฤษภาคม 2523ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่ 46 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา โฉนดที่ดินราชพัสดุเลขที่ สน. 
409 โดยเจ้าของที่ดิน ได้บริจาคในวันที่ได้มา คิดเป็น 230,000.00 บาท มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดที่ดินเอกชน  
ทิศใต้ติดสนามกีฬาประจ าอ าเภอ ทิศตะวันออก ติดถนนสกลนคร – ปลาปาก  ทิศตะวันตกติดที่ดินเอกชน  

1.3  ระดับการศึกษาทีเ่ปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
1.4  ปรัชญา  

“สุ จิ ปุ ลิ    วินิมุตฺโต    กถ  โส    บณฺฑิโต    ภเว” 
ผู้ที่เว้นจากการฟ๎ง การคิด การถามและการเขียนแล้ว จะเป็นนักปราชญ์ได้อย่างไร 

1.5  คติพจน์ 
“มีวินัย ใจกตัญญู รู้ประหยัด เจนจัดวิชาการ” 

มีวินัย โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักสิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองดี ตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ใจกตัญํู โรงเรียนมุ่งพัฒนา กล่อมเกลาจิตใจ จรรยามารยาทนักเรียนให้มีจริยธรรมอันดีงาม
รู้คุณผู้มีพระคุณแก่ตน 

รู้ประหยัด โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน ใช้ทรัพยากรในสิ่งที่จ าเป็นให้เกิดผลคุ้มค่าและประหยัด
มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ 

เจนจัดวิชาการ โรงเรียนมุ่งพัฒนาด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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1.6  สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 
 

อองค์แสน 
1.7  สีประจ าโรงเรียน 

 

สีแสด  หมายถึง  ความอดทน  ความสามัคค ี
สีขาว  หมายถึง ความใสบริสุทธิ์ 

 
1.8  เขตพื้นที่บริการ  5  ต าบล รวม  52  หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที ่ ต าบลบ้านโพน ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลเชียงสือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13    
14 

บ้านอ้อมแก้ว 
บ้านโพนน้อย 
บ้านปูุพ้ึม 
บ้านโพนใหญ ่
บ้านวังปลาเซือม 
บ้านนาจาน 
บ้านอ้อมแก้วน้อย 
บ้านใหม่ไชยา 
บ้านนาจานใหม ่
- 
- 
- 

บ้านนาตงใหญ ่
บ้านโพนแคใหญ ่
บ้านดอนดู ่
บ้านปุุงน้อย 
บ้านปุุงใหญ่ 
บ้านนาตงน้อย 
บ้านปุาผาง 
บ้านบึงศาลา 
บ้านโพนแคน้อย 
บ้านปุุงวัฒนา 
บ้านโพนแคกลาง 
บ้านโพนนาแก้ว 

บ้านนาแกว้ 
บ้านนาเดื่อ 
บ้านกลาง 
บ้านหนองผือ 
บ้านหนองกระบอก 
บ้านโคกแก้ว 
บ้านเทพนิมิต 
บ้านหนองผือใหม ่
บ้านนาแก้วน้อย 
บ้านกลางใหม ่
บ้านนาเดื่อน้อย 
บ้านใหม่หนองกระบอก 

บ้านนาแก้วเหนือ 
บ้านนาแก้วสามัคค ี

บ้านท่าศาลา 
บ้านโพนงามโคก 
บ้านโพนงามท่า 
บ้านน้ าพุ 
บ้านแปูน 
บ้านโพนบก 
บ้านจอมแจ้ง 
บ้านบึงประชาราษฎร ์
บ้านโพนงามโคกใหม ่
บ้านแปูนใหม ่
 

บ้านเชียงสือใหญ ่
บ้านเชียงสือน้อย 
บ้านโนนกุง 
บ้านท่าสาวคอย 
บ้านอุดมวัฒนา 
บ้านโนนสามัคค ี
บ้านโนนประดู ่
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1.9  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  

 

      

  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   

      

      

กลุ่มงานบริหาร 
วิชาการ 

 
กลุ่มงานบริหาร 

งบประมาณ 
 

กลุ่มงานบริหาร 
บุคคล 

 
กลุ่มงานบริหาร 

ทั่วไป 
 

กลุ่มงานบริหาร 
กิจการนักเรียน 

- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

- งานทะเบียนนักเรียน
และเทียบโอนผลการ
เรียน 

- งานวัดผล 
ประเมินผลการศึกษา 

- งานวิจัยทางการ
ศึกษา 

- งานสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

- งานแหล่งเรียนรู้ 
และห้องสมุด 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานแนะแนว
การศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานรับนักเรียน 

- งานจัดการสอน 

- งานส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
วิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน 
และสถานศึกษาอื่น 

 - งานจัดท า และเสนอ
ของบประมาณ 

- งานจัดสรร
งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานการใช้
งบประมาณและผล
การด าเนินงาน 

- งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

- งานบริหารการเงิน 

- งานบริหารบัญช ี

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

- งานจัดระบบการ
ควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

 - งานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 

- งานสรรหา การบรรจุ
แต่งต้ังและออกจาก
ราชการ 

- งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

- งานวินัยและการรักษา
วินัย 

- งานทะเบียนประวัต ิ

- งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 - งานธุรการ 

- เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- งานสารสนเทศ 

- เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- งานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 

- งานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

- งานบริการ
สาธารณะ 

- งานประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 

- งานประสานราชการ
กับเขตพื้นที่
การศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 
 

 - งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

- งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

- งานปูองกันยา    
เสพติด 

- งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน 

- งานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

- งานอนามัยและ
โภชนาการ 

- งานประกันอุบัติเหต ุ

- งานสหกรณ์ร้านค้า 

- งานธนาคารโรงเรียน 
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1.10  แผนผังโรงเรียน 
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1. อาคารเรียน 11. ศูนย์การศึกษานอกหอ้งเรียน 

2. โรงฝึกงาน 12. โรงอาหาร 

3. ห้องส้วมนักเรียน 13. อาคารเอนกประสงค์ 

4. เรือนเกษตรกรรม 14. โรงอาหาร 

5. โรงเรือนเล้ียงไก่ 15. บ่อเล้ียงปลา 

6. สนามฟุตบอล 16. บ้านพักคร ู

7. เสาธงและลานอเนกประสงค์ 17. บ้านพักภารโรง 

8. สนามบาสเกตบอล 18. ถังเก็บน้ า ฝ 33 

9. พระพุทธรูป 19. ถังประปา 

10. ศาลาสหฤทัย 20. อาคารกิจการนักเรียน 

  

 

13 
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2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.1  นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง  ประธานกรรมการ 
2.2  นายนวพลช์   นามวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.3  นายวิชาญ  สมสวัสดิ์  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
2.4  นายบัญชา  ชินโณ   กรรมการผู้แทนครู         
2.5  นายสมศักดิ์   แสงพรมชารี  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน         
2.6  นางสาวกาญจนา  ใยวังหน้า  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2.7  นายจิตรกร   อินธิแสง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า         
2.8  พระครูสุตสกลการ    กรรมการผู้แทนผู้แทนพระสงฆ์ 
2.9  นายเอกชัย    วรรณทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
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3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  นายเอกชัย  วรรณทอง 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

3.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0 2 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 0 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 0 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 2 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 2 3 

รวม 7 13 20 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ภาษาไทย 
10% 

คณิตศาสตร์ 
20% 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

10% วิทยาศาสตร์ 
20% 

ศิลปะ 
5% 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

15% 

ภาษาต่างประเทศ 
15% 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
5% 
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3.3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่รวมผู้บริหาร) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 

ระดับปริญญาตรี 2 3 5 
ระดับปริญญาโท 5 10 15 

รวม 7 13 20 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่รวมผู้บริหาร) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ชาย 
หญิง 

2 
3 

5 

10 

ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท 
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3.4  จ านวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างประเทศ พนักงาน ก.พ. 

ต าแหน่ง ชาย หญิง 

พนักงานราชการ 0 1 

เจ้าหน้าทีธุ่รการ 0 1 

 
3.5  จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 

ต าแหน่ง ชาย หญิง 

ช่างปูน 1 0 

ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 

รวม 2 0 

 
3.6  ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ปีพุทธศักราช ชื่อ -   ชื่อสกุล ต าแหน่ง 

1 2523 – 2527 นายประมวล อินทรศรี ครูใหญ่ 
2 2527 – 2531 นายทวีศักดิ์ ตินอาษา อาจารย์ใหญ่ 
3 2531 – 2536 นายปริญญา อินทรวิศิษฏ์ อาจารย์ใหญ่ 
4 2536 – 2539 นายพิชิต สารสุข อาจารย์ใหญ่ 
5 2539 – 2541 นายวิวัฒน ์ นันทศิริ ผู้อ านวยการ 
6 2541 – 2543 นายสุวัฒน์ อินธิแสน ผู้อ านวยการ 
7 2543 – 2546 ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ เรืองสนาม ผู้อ านวยการ 
8 2546 – 2549 นายบุญชนะ ศรีริทารา ผู้อ านวยการ 
9 2549 – 2554 นายประสาท ฤทธิวงศ์ ผู้อ านวยการ 
10 2554 – 2558 นายปีใหม่  ประจักษ์วงศ์ ผู้อ านวยการ 
11 2558 – 2562 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อ านวยการ 
12 2562 – ป๎จจุบัน นายเอกชัย วรรณทอง ผู้อ านวยการ 
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4.  นักเรียน 
โรงเรียนโพนพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดท าการ 

สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2565 เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการจัดชั้นเรียนเป็น 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 2 รวม
ทั้งหมด 10 ห้องเรียน ดังนี้ 

4.1  จ านวนนักเรียน รวม  331 คน 
4.2  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นและเพศที่เปิดสอน 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
ม. 1 33 45 78 
ม. 2 24 34 58 
ม. 3 29 45 74 

รวม 86 124 210 
ม. 4 5 36 41 
ม. 5 13 20 33 
ม. 6 17 30 47 

รวม 35 86 121 
รวมทั้งหมด 121 210 331 

 
4.3  จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง  33.10   คน 
4.4  สัดส่วนครู : นักเรียน  1 : 16.55 (ไม่รวมผู้บริหาร)  
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น 
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5.  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -Net) 
5.1  ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช่วงชั้นที่ 2 

(มัธยมศึกษาปีที่ 3) ระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 2563 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

2562 2563 ความแตกต่าง 

ภาษาไทย 54.02 63.21 9.91 

ภาษาต่างประเทศ 29.42 33.57 4.15 

คณิตศาสตร ์ 23.42 25.71 4.15 

วิทยาศาสตร์ 28.54 27.19 1.35 

เฉลี่ย 33.60 37.42 3.82 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช่วงชั้นที่  2 
(มัธยมศึกษาปีที่ 3) ระหว่างปีการศึกษา 2562 และ 2563 

 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไม่ได้เข้าสอบเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา (โควิด -19) 
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5.2  ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช่วงชั้นที่  3  
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) ระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

2563 2564 ความแตกต่าง 

ภาษาไทย 41.19 48.81 7.62 

สังคมศึกษา 35.00 36.82 1.82 

ภาษาต่างประเทศ 22.20 19.67 2.53 

คณิตศาสตร ์ 21.58 25.00 3.42 

วิทยาศาสตร์ 28.54 28.18 0.36 

เฉลี่ย 29.70 31.70 2.00 

 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ช่วงชั้นที่  3 

(มัธยมศึกษาปีที่ 6) ระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 
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6.  ชุมชน 

 
แผนที่จังหวัดสกลนคร แสดงที่ตั้งอ ำเภอโพนนำแก้ว 

 
6.1  ประวัติอ าเภอโพนนาแก้ว 

การตั้งชื่อ “อ าเภอโพนนาแก้ว” เนื่องจากเป็นการรวมชื่อต าบลในเขตท้องที่ คือ 
โพน      คือ       นามของต าบลบ้านโพน 
นา         คือ       นามของต าบลนาตงวัฒนา 
แก้ว       คือ       นามของต าบลนาแก้ว 

รวมชื่อว่า  “อ าเภอโพนนาแก้ว”  หมายความว่า  “ที่ราบสูงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์” 
อ าเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสกลนคร  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 33 

กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่ 365 ตารางกิโลเมตร หรือ 228,125 ไร่ เดิมเป็นพ้ืนที่ขึ้นกับอ าเภอเมืองสกลนคร
ปี พ.ศ. 2534 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ ได้มีพระรากฤษฎีกายกฐานะเป็นอ าเภอ 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2540 

มีเขตการปกครอง 5 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านโพน ต าบลนาแก้ว ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลบ้านแปูนต าบล
เชียงสือ เหตุผลที่มีการตั้งอ าเภอโพนนาแก้ว มีอยู่ 2 ประการ 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 
14 

1. เป็นชุมชนหนาแน่น คือ อ าเภอเมืองสกลนคร  มีพ้ืนที่กว้างใหญ่  มีประชากรอยู่หนาแน่นท าให้การ
บริการประชาชนเกิดความล่าช้า 

2. เป็นท้องที่กันดาร ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก 
เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอเมืองสกลนคร มีหนองหารกั้นระหว่างพ้ืนที่ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกท าให้

ราษฎรที่อยู่ฝ๎่งทิศตะวันออก ได้แก่ ต าบลท่าแร่ ต าบลบ้านโพน ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลบ้านแปูน และต าบล 
นาแก้ว ได้รับความล าบากในการติดต่อราชการที่อ าเภอเมืองสกลนคร ประกอบกับป๎ญหา เรื่องความสงบ 
เรียบร้อย ราษฎรและสภาต าบลในพ้ืนที่ดังกล่าว  จึงต้องการให้แยกตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ จังหวัดสกลนคร จึงให้ 
สภาต าบลทั้ง 5 พิจารณาหาที่ตั้งศูนย์ราชการก่ิงอ าเภอ ต าบลท่าแร่ ต้องการให้ศูนย์ราชการตั้งอยู่ท้องที่ต าบล 
ท่าแร่ โดยอ้างว่าเป็นท้องที่ที่เจริญและมีชุมชนหนาแน่นที่สุด ต าบลบ้านโพนไม่ยินยอมโดยให้เหตุผลว่า ถ้าศูนย์
ราชการตั้งอยู่ที่ท่าแร่ ราษฎรต าบลบ้านโพน ต าบลนาตงวัฒนา ก็ไม่ได้รับความสะดวกและเป็นท้องที่ห่างไกล
เช่นเดิม แต่ราษฎรและสภาต าบลนาแก้ว มีแนวโน้มเห็นด้วยกับต าบลท่าแร่ เพราะถ้าศูนย์ราชการอยู่ต าบล 
บ้านโพน ราษฎรต าบลนาแก้วก็ไม่ได้ ประโยชน์อะไร 

ดังนั้น ต าบลบ้านโพนจึงได้เจรจาต่อรองกับต าบลนาแก้ว โดยให้ศูนย์ราชการตั้งอยู่ระหว่างต าบลบ้านโพน
และต าบลนาแก้ว และให้ใช้ชื่อกิ่งอ าเภอที่ตั้ง ขึ้นใหม่ว่า “โพนนาแก้ว” ซึ่งเป็นชื่อของต าบลบ้านโพนและต าบล 
นาแก้ว ต าบลนาแก้วตกลงรับข้อเสนอของต าบลบ้านโพน ท าให้ต าบลท่าแร่ถอนตัว ไม่ร่วมอยู่ในเขตพ้ืนที่การ
ปกครองของก่ิงอ าเภอใหม่ ดังนั้น ท้องที่ตั้งก่ิงอ าเภอใหม่จึงประกอบด้วย ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านโพน ต าบล 
บ้านแปูน ต าบลนาตงวัฒนาและต าบลเชียงสือ โดยมีศูนย์ราชการตั้งอยู่ระหว่างต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านโพน และ
ต าบลนาตงวัฒนา 

ชุมชนอ าเภอโพนนาแก้ว ประกอบด้วยชนเผ่า 3 เผ่า คือ เผ่าไทย้อ ภูไท และกะเลิง (ข่าเลิง) ไม่มีหลักฐาน
ทางวิชาการที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าชุมชนอ าเภอโพนนาแก้ว อพยพมาจากไหน เมื่อใด มีแต่คนเฒ่าคนแก่เล่าเป็น
ต านานสืบๆ ต่อกันมา ส่วนอายุก็อาศัยค านวณจากรุ่นอายุของคนที่เกิดในถิ่นนี้ และหลักฐานการสร้างวัดซึ่งจะมีมา
ควบคู่กับชุมชนเสมอ จากปากค าคนเฒ่าคนแก่ท่ีเล่าสืบมาไม่ว่าจะเป็นเผ่าไทญ้อ ภูไทและกะเลิง ล้วนอพยพมาจาก
เมืองมหาไซกองแก้ว ประเทศลาว (อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม) เข้ามาประมาณ 150 – 200 ปีมาแล้ว เหตุผล
ที่อพยพจากฝ๎่งซ้ายแม่น้ าโขงน่าจะเป็นการลี้ภัยสงคราม 

นายช่วง  เครือตาแก้ว อายุ 76 ปี อดีตก านันต าบลบ้านโพน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เล่าว่า
“ต าบลบ้านโพน เป็นเผ่าไทญ้อ พ่อแม่เล่าให้ฟ๎งว่าอพยพมาจากเมืองมหาไซกองแก้ว มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกอยู่ที่
บ้านอ้อมแก้ว (หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโพน) เรียกว่า บ้านอ้อมแก้วแสนตอ สาเหตุที่ชุมชนแห่งนี้ได้ชื่อว่า บ้านอ้อมแก้ว
แสนตอ ก็เพราะมีดวงแก้วขนาด ใหญ่เสด็จมาจากฟากฟูาตกลงมายังบริเวณนี้ ผู้คนจ านวนมากพากันไปถางปุาเพ่ือ 
หาดวงแก้วจนปุาเหลือแต่ตอ  ผู้คนจึงได้ขนาดนามหมู่บ้านว่า “บ้านอ้อมแก้วแสนตอ” ป๎จจุบันค าว่า “แสนตอ” 
ได้หายไปแล้ว เหลือแต่อ้อมแก้ว มาอยู่ได้ ประมาณ 200 ปี แล้ว 
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เผ่าไทญ้อบ้านนาแก้ว เป็นชุมชนดั้งเดิม แม้แต่ต าบลบ้านแปูนก็ขยายออกจากชุมชนนาแก้ว “จ าบ่ได้ว่ามา
อยู่แต่ปีได๋ เกิดมากะอยู่นี้โลด” ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านนาแก้วเล่า (สิมวัดยอดล าธาร บ้านนาแก้ว สร้างเมื่อ ร.ศ. 129)  
นายพรมมา  พลอินสา อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 99 หมู่ที ่10 ต าบลนาแก้ว เล่าว่า “ผมเกิดอยู่บ้านกลาง ความ
จริงบ้านกลางเป็นเผ่ากะเลิงแต่ดั้งเดิม ป๎จจุบันมันกลมกลืนกับไทญ้อหมดแล้ว ก็มาจากเมืองมหาไซกองแก้ว มาอยู่
ที่บริเวณหนองน้ าคันหรือกลางฮ้างอยู่ระหว่างบ้านกลางกับบ้านนาแก้ว เมื่อเกิดโรคระบาดจึงได้อพยพมาอยู่ที่ 
บ้านกลาง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการ
แขวงเมืองสกลนคร แขวงเมืองนครพนมว่า “พวกกะเลิง เล่าว่า อพยพมาจากเมือกะตาก แต่ไม่มีใครรู้ว่าเมือง 
กะตากอยู่ที่ใด แต่ถ้าพูดถึงเมืองมหาไซกองแก้ว พวกกะเลิงจะรู้ว่าอยู่ประเทศลาว ผู้ชายกะเลิงจะชอบไว้ผมยาว
ม้วนเป็นมวยผม และสักรูปนกท่ีแก้ม” 

นายค าสอน  แสงวงศ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 1 หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงสือ อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร และนายวิไล  บุตรโคษา ก านันต าบลเชียงสือ เล่าว่า “ราษฎรต าบลเชียงสือเป็นภูไท ไม่ใช่ผู้ไทย อพยพ
มาจากเมืองมหาไซกองแก้ว อพยพครั้งแรกมาอยู่ที่ดอนบ้านฮ้าง (ดอนบ้านร้าง) ต่อมาเกิดโรคระบาด ชาวบ้านจึง
อพยพไปหาที่อยู่ใหม่บริเวณริมฝ๎่งน้ าก่ า ป๎จจุบันเรียกว่า ท่าใหญ่ แต่บริเวณนี้ เมื่อถึงฤดูฝนน้ าจะท่วมก็เลยพากัน
อพยพไปอยู่ที่ดอนแต้ (ป๎จจุบัน คือ หมู่ที ่1) มีการสร้างวัดขึ้นมาท่ีดอนแต้ ป๎จจุบันวัดบ้านดอนแต้ไม่มีแล้ว เพราะ
ได้มีการย้ายมาสร้างวัดโพธิ์ชัย (ป๎จจุบันอยู่หมู่ ที ่5) ขึ้นมาแทน” 

พระครูโพธิ์ชัยธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยองค์ป๎จจุบัน เล่าว่า “วัดโพธิ์ชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2420 เดิมบ้านนี้
ชื่อว่าบ้านเชียงเสือ เมื่อครั้งตั้งเป็นหมู่บ้านตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ ชื่อบ้านเชียงสือในภาษาภูไทออก
เสียง “เซงเสอ” คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า บริเวณบ้านดอนฮ้างแต่ก่อน มีเสืออาศัยอยู่ชุกชุม ผู้น าชุมชนในขณะนั้น 
เคยบวชเป็นเณร สึกออกมาชาวบ้านเรียกว่า “เซ้ง” ภาษาอีสานออกเป็น “เซียง” ชุมชนแห่งนี้เลยมีชื่อว่า  
“เชียงเสือ” ต่อมาเลยเพ้ียเป็น “เชียงสือ” 

6.2  ค าขวัญประจ าอ าเภอ 
โพนนาแก้ว แนวหนองหาร บ้านดินดี เสนาะดนตรีพ้ืนเมือง 

งามประเทือง ประตูน้ าก่ า วัฒนธรรมผ้าลายมุก 
6.3  พิกัดและอาณาเขตติดต่อ 

พิกัด 17 13 18 เหนือ  104 17 24 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอปลาปาก และอ าเภอวังยาง  จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอเมืองสกลนคร และอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหนองหาร  อ าเภอเมืองสกลนคร 
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6.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่อ าเภอโพนนาแก้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลาดชันจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ของอ าเภอ ซึ่งมีพ้ืนที่บางส่วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึงติดกับ หนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ า
จืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคร 

6.5  การปกครอง 
อ าเภอโพนนาแก้ว แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ถึงป๎จจุบัน 

เป็น 5 ต าบล 53 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที ่ ต าบลบ้านโพน ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลเชียงสือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

บ้านอ้อมแก้ว 
บ้านโพนน้อย 
บ้านปูุพ้ึม 
บ้านโพนใหญ ่
บ้านวังปลาเซือม 
บ้านนาจาน 
บ้านอ้อมแก้วน้อย 
บ้านใหม่ไชยา 
บ้านนาจานใหม ่
- 
- 
- 

บ้านนาตงใหญ ่
บ้านโพนแคใหญ ่
บ้านดอนดู ่
บ้านปุุงน้อย 
บ้านปุุงใหญ่ 
บ้านนาตงน้อย 
บ้านปุาผาง 
บ้านบึงศาลา 
บ้านโพนแคน้อย 
บ้านปุุงวัฒนา 
บ้านโพนแคกลาง 
บ้านโพนนาแก้ว 

บ้านนาแก้ว 
บ้านนาเดื่อ 
บ้านกลาง 
บ้านหนองผือ 
บ้านหนองกระบอก 
บ้านโคกแก้ว 
บ้านเทพนิมิต 
บ้านหนองผือใหม ่
บ้านนาแก้วน้อย 
บ้านกลางใหม ่
บ้านนาเดื่อน้อย 
บ้านใหม่หนองกระบอก 

บ้านนาแก้วเหนือ 
บ้านนาแก้วสามัคค ี

บ้านท่าศาลา 
บ้านโพนงามโคก 
บ้านโพนงามท่า 
บ้านน้ าพุ 
บ้านแปูน 
บ้านโพนบก 
บ้านจอมแจ้ง 
บ้านบึงประชาราษฎร ์
บ้านโพนงามโคกใหม ่
บ้านแปูนใหม ่
- 

บ้านเชียงสือใหญ ่
บ้านเชียงสือน้อย 
บ้านโนนกุง 
บ้านท่าสาวคอย 
บ้านอุดมวัฒนา 
บ้านโนนสามัคค ี
บ้านโนนประดู ่
บ้านโนนกุงพัฒนา 
- 
- 
- 

 
6.6  ประชากร 

ประชากร  36,960 คน (พ.ศ. 2565 – ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
พ้ืนที่  352.0  ตารางกิโลเมตร 
ความหนาแน่นประชากร  105  คน/ตารางกิโลเมตร 
ครัวเรือน  10,839  ครัวเรือน  (พ.ศ. 2565 – ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย) 
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6.7  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท้องที่อ าเภอโพนนาแก้ว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 
 1.   เทศบาลต าบลนาแก้ว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาแก้วทั้งหมด 
 2.  เทศบาลต าบลบ้านโพน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านโพนทั้งหมด 
 3. เทศบาลต าบลเชียงสือ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเชียงสือทั้งหมด 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลนาตงวัฒนา ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาตงวัฒนาทั้งหมด 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปูน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านแปูนทั้งหมด 
6.8  การคมนาคม 

การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมู่บ้านของอ าเภอ
โพนนาแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ถนนสายนาแก้ว – ดงน้อย (สน.2013) โดยแยกจากถนนนครพนม – สกลนคร ก.ม.ที่ 23  
ผ่านบ้านนาแกว้ บ้านกลาง บ้านปุุงน้อย บ้านปุุงใหญ่ บ้านอ้อมแก้ว บ้านโพนใหญ่ บ้านโพนน้อย บ้านเชียงสือใหญ่ 
บ้านโนนกุง และอ าเภอโพนนาแก้ว 

- ถนน สน.3061 บ้านอ้อมแก้ว บ้านวังปลาเซือม บ้านนาจาน ต าบลบ้านโพน อ าเภอโพนนาแก้ว  
สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง 

- ถนนสายบ้านนาแก้ว บ้านโพนงามท่า บ้านแปูน บ้านโพนบก บ้านน้ าพุ บ้านท่าศาลา บ้านบึง
ประชาราษฎร์ ต าบลบ้านแปูน  อ าเภอโพนนาแก้ว  สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง 

- ถนนสายบ้านปุุงน้อย บ้านโพนแคใหญ่ บ้านโพนแคน้อย บ้านนาตงใหญ่ บ้านนาตงน้อย บ้านปุาผาง 
ต าบลนาตงวัฒนา  อ าเภอโพนนาแก้ว   สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง  เชื่อมกับต าบลม่วงลาย  อ าเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 
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7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.1  ห้องสมุด มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ มีขนาด 200 ตารางเมตร จ านวนหนังสือท้ังหมด 6,750 เล่ม  

การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 
200  คน/วัน 

7.2  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  
 ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

1 กลุ่มผลิตภัณฑผ์้าลายมุก  
บ้านวังบ้านเซือม 

23 หมู่ 5 บ้านวังปลาเซือม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

2 กลุ่มทอผ้าลายมุก บ้านโพนน้อย 169 หมู่ 2 บ้านโพนน้อย ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

3 ชมรมสมุนไพรองค์กรอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

115 หมู่ 6 บ้านวังปลาเซือม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

4 กลุ่มทอผ้าลายมุก บ้านวังบ้านเซือม 150  หมู่ 5 บ้านวังปลาเซือม ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

5 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสามัคคี หมู่ 6 บ้านโนนสามคัคี ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตข้าวฮางงอก
ทองสกลทวาปีบ้านโนนกุง 

151 หมู่ 3 บ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

7 ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 บ้านโนนประดู่  ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

8 กลุ่มตะกร้าหวายและผ้าย้อมคราม
บ้านโนนประดู ่

173 หมู่ 7 บ้านโนนประดู่  ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

9 กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าลายมุกเพื่อ
แปรรูป 

186 หมู่ 3 บ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอุดมวัฒนา 
(ผ้ามัดหมี่) 

186 หมู่ 5 บ้านอุดมวัฒนา ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

11 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแปูน  หมู่ 5 บ้านแปูน  ต.บ้านแปูน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

12 ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนคร สาขา
อ าเภอโพนนาแก้ว 

หมู่ 8 บ้านบึงศาลา ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

13 วัดปุาโนนขุมเงิน หมู่ 1 บ้านนาตงใหญ่ ต.นาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

14 วัดพุทธโมกพลาราม หมู่ 11 บ้านนาเดื่อน้อย  ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

15 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
โพนแคน้อย 

หมู่ 9 บ้านโพนแคน้อย ต.นาตงวฒันา อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 

16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ใหม่ไชยา 

 หมู่ 8 บ้านใหม่ไชยา ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 
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8.  โครงสร้างหลักสูตร 
โรงเรียนโพนพิทยาคม จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 

และได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังโครงสร้างหลักสูตรต่อไปนี้ 
8.1  ช่วงชั้นที่ 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
เวลาเรียน (หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที ่2 

รายวิชาพ้ืนฐาน นก./ชม. 11 (440) 11 (440) 11 (440) 11 (440) 11 (440) 9.0(360) 
ภาษาไทย 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 
คณิตศาสตร ์ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 

วิทยาศาสตร ์ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.0 (40) 
การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 0.5 (60) 
ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
สุขศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 

พลศึกษา 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ศิลปะ 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 

การงานอาชีพ 1.0 (40) 1.0 (40) 0.5 (20) 1.0 (40) 0.5 (20) 0.5 (20) 
ภาษาต่างประเทศ 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.5 (60) 1.0 (40) 

รายวิชาเพ่ิมเติม นก./ชม. 2.5(100) 3.5(140) 3.5(140) 2.5(100) 3.5(140) 2.5(100) 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 

หน้าท่ีพลเมือง 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 0.5 (20) 
รายวิชาเลือกเสร ี 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 1.0 (40) 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  - 1.0 (40) 1.0 (40) - 1.0 (40) - 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 80 80 80 80 80 
กิจกรรมแนะแนว 20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  20 20 20 20 20 20 
กิจกรรมชุมนมุ 20 20 20 20 20 20 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 20 20 20 20 20 20 
รวมพ้ืนฐาน นก./ชม. 11 (440) 11 (440) 11 (440) 11 (440) 11 (440) 9.0(360) 

รวมพ้ืนฐาน นก./ชม. 2.5(100) 3.5(140) 3.5(140) 2.5(100) 3.5(140) 2.5(100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 80 80 80 80 80 
รวมท้ังสิ้น 620 660 660 620 660 540 
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8.2  ช่วงชั้นที่ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน นก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 6.5(260) รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 

ภาษาไทย  1 1.0 (40) ภาษาไทย 2 1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 1 1.0 (40) คณิตศาสตร์ 2 1.0 (40) 

สังคมศึกษา 1 1.0 (40) สังคมศึกษา 2 1.0 (40) 
ประวัติศาสตร์ 1 0.5 (20) ประวัติศาสตร์ 2 0.5 (20) 

สุขศึกษา 1 0.5 (20) สุขศึกษา 2 0.5 (20) 

ดนตรีศึกษา 1 0.5 (20) ดนตรีศึกษา 2 0.5 (20) 
การงานอาชีพ 1 0.5 (20) ภาษาอังกฤษ 2 1.0 (40) 

ภาษาอังกฤษ 1 1.0 (40) วิทยาการค านวณ 1 0.5 (20) 

การออกแบบและเทคโนโลยี 1 0.5 (20) วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) 1.5 (60) 
รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5 (300) 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 1.5 (60) คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 1.5 (60) 
หน้าที่พลเมือง 1 1.5 (60) หน้าที่พลเมือง 2 0.5 260) 

ฟิสิกส์ 1 1.5 (60) ฟิสิกส์ 2 1.5 (60) 

เคมี 1 1.5 (60) เคมี 2 1.5 (60) 
ชีววิทยา 1 1.5 (60) ชีววิทยา 2 1.5 (60) 

 - การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมชุมนุม (20) กิจกรรมชุมนุม (20) 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (20) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (20) 
รวมเวลาเรียน นก./ชม. 620  660 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น นก./ชม. 1,280 
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8.3  ช่วงชั้นที่ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน นก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) 

ภาษาไทย 3 1.0 (40) ภาษาไทย 4 1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 3 1.0 (40) คณิตศาสตร์ 4 1.0 (40) 

สังคมศึกษา 3 1.0 (40) สังคมศึกษา 4 1.0 (40) 
ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5 (20) ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5 (20) 

สุขศึกษา 3 0.5 (20) สุขศึกษา 4 0.5 (20) 

นาฏศิลป์ 1 0.5 (20) นาฏศิลป์ 2 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษ 3 1.0 (40) ภาษาอังกฤษ 4 1.0 (40) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์) 2.0 (80) วิทยาศาสตร์กายภาพ
(ชีววิทยา) 

1.5 (60) 

- - การออกแบบและเทคโนโลยี2 0.5 (20) 

รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 1.5 (60) คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 1.5 (60) 

หน้าที่พลเมือง 3 0.5 (20) หน้าที่พลเมือง 4 0.5 (20) 

ฟิสิกส์ 3 1.5 (60) ฟิสิกส์  4 1.5 (60) 
เคมี 3 1.5 (60) เคมี 4 1.5 (60) 

ชีววิทยา 3 1.5 (60) ชีววิทยา 4 1.5 (60) 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 1.0 (40)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 

กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 
กิจกรรมชุมนุม (20) กิจกรรมชุมนุม (20) 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (20) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (20) 

รวมเวลาเรียน นก./ชม. 660 รวมเวลาเรียน นก./ชม. 620 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น นก./ชม. 1,280 
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8.4  ช่วงชั้นที่ 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน นก./ชม. รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน นก./ชม. 

รายวิชาพื้นฐาน 7(280) รายวิชาพื้นฐาน 5(200) 

ภาษาไทย 5 1.0 (40) ภาษาไทย  1.0 (40) 
คณิตศาสตร์ 5 1.0 (40) คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 

สังคมศึกษา 5 1.0 (40) สังคมศึกษา 1.0 (40) 
สุขศึกษา 5 0.5 (20) สุขศึกษา 0.5 (20) 

ศิลปศึกษา 1 0.5 (20) ศิลปศึกษา 0.5 (20) 

การงานอาชีพ 5 0.5 (20) การงานอาชีพ 6 0.5 (20) 
ภาษาอังกฤษ 5 1.0 (40) ภาษาอังกฤษ 6 0.5 (20) 

วิทยาการค านวณ 2 0.5 (20)   

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 (40)   
รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260) รายวิชาเพิ่มเติม 7.5(300) 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 (60) คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1.5 (60) 
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 0.5 (20) อาเซียนศึกษา 0.5 (20) 

ฟิสิกส์ 1.5 (60) ฟิสิกส์ 1.5 (60) 

เคมี 1 1.5 (60) เคมี 1 1.5 (60) 
ชีววิทยา 1 1.5 (60) ชีววิทยา 1 1.5 (60) 

-  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 1.0 (40) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (60) 
กิจกรรมแนะแนว (20) กิจกรรมแนะแนว (20) 

กิจกรรมชุมนุม (20) กิจกรรมชุมนุม (20) 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (20) กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

(20) 

รวมเวลาเรียน นก./ชม. 660 รวมเวลาเรียน นก./ชม. 620 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น นก./ชม. 1,280 
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9.  อาคารสถานที่ 
9.1  อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 6 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 4 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง 

และอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
9.2  จ านวนห้องเรียน  มีจ านวน  10 ห้องเรียน แบ่งเป็นชั้น ม. 1 – 6 ดังนี้ 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 2 

10.  ทรัพยากร 
10.1  ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 

1) คอมพิวเตอร์ มีจ านวนทั้งหมด     30 เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน    20 เครื่อง 
ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   5 เครื่อง 
ใช้ในงานบริหาร       5 เครื่อง 

2) ปริมาณสื่อ 120  รายการ 
10.2  ห้องปฏิบัติการและกิจกรรมเฉพาะ มีจ านวน 18  หอ้ง ได้แก่ ห้องภาษาไทย ห้องคณิตศาสตร์  

ห้องสังคมศึกษา ห้องกิจการนักเรียน ห้องศิลปะ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแนะแนว ห้องอนามัยและโภชนาการ ห้อง
สื่อและเทคโนโลยี  ห้องแสดงผลงานนักเรียน ห้องปฏิบัติงานคหกรรม ห้องปฏิบัติงานอุตสาหกรรม ประเภทละ 1 
ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง 

10.3  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามฟุตบอล และลู่วิ่งมาตรฐาน สนามวอลเล่ย์บอล  
สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง  สนามเทเบิลเทนนิส  
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดการพัฒนาการศึกษา 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 
 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองที่ดี 

 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา 
3. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
1. รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3. ปฏิเสธสิ่งผิด สิ่งชัว่ 
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า – มีอาชีพ 
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน  

สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
2. การฝึกฝนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองที่ดี 
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานบันประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็น

พลเมืองดี 
3. การเป็นพลเมืองที่ดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งาน

บ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายใน
การจัดการศึกษา คือ มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่รวมกัน
ได้อย่างเป็นสุข การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การวางแผนมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์แผนแม่บทต่างๆ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้าง
ผลผลิตออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นกฎหมายบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 นั้น มีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดสาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) อันประกอบด้วยเปูาหมายหลัก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ซึ่งจะเน้นให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในมิติด้าน
ความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบแก่องค์กร/
หน่วยงานราชการในสังกัด ให้สามารถด าเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 

ลงวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้ก าหนดกรอบและสาระส าคัญที่เก่ียวกับการศึกษาไว้หลายมาตรา มีสาระส าคัญสรุป
ได้ดังนี้ 

1.  หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50(4) 
ก าหนดให้ประชาชนคนไทยต้องเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ  

2.  หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา

ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา

ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
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รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ และส่งเสริมให้มี 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 

การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม และรฐัต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและ
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

3.  หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้มีการก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาไว้
ในมาตรา 258 จ. ดังนี้ 

1)  ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และ
ระดับพ้ืนที่ 
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2.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดย
ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนด
วิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของ 
คนไทยทุกคน 

สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่
ในระดบัต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ 
ประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า  
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถ
พัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความม่ันคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาค
และการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็น
กรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน จากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของระชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคง
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุม่ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

29 

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมาย 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม  

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย 

1.   ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2.   ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3.   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4.   ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5.   ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6.   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ
แวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
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บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง 
ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ 
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และปูองกันไม่ให้ 
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม ่(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ี 
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การ
เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (3) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมายการพัฒนา มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา และ(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก ่

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ 
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูปและ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

2.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

3.  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  
(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์
แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4.  โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
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5.  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (1) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมายการพัฒนา เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบัน
ทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษา 
เพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
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4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ 
(3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย  
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย  
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย  
(1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ (4) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมายการพัฒนา ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม  
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
  1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพ่ิม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม  
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ  
(8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
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  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ 
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอ 
ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิตสุขภาพ
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษา
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 
และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ีเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษท่ี
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ค่ามาตรฐานสากล 
(4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้าง
ระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ า
เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของ
ประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ
ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (4) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน
การก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
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โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการ
ปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา  
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ  
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่
สะทอ้นการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาประเทศ  โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ  
(3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่
มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต(3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย(1) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (3) การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของ
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การค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

 
3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1.  ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4.  ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่
ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญ เติบโตจากการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิป๎ญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว” 
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3.1  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2)  เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3)  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ 
ฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4)  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5)  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 

6)  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7)  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ  
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ การลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก 

3.2  เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
  1)  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 

2)  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุก
คนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3)  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ และดิจิทัล 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์
คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
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การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ
การให้บริการสู่ภูมิภาค 

4)  ทุนทางธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวาง รากฐาน 

การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง 
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ 

1.1)  วัตถุประสงค์ 
1.1.1)  เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.1.2)  เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

   1.2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1.2.1)  เป้าหมายการพัฒนา 

 1.  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
 2.  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 3.  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.2.2)  ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน การเป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
      เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
       1.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติป๎ญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

        ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
        ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

    1.2.3)  แนวทางการพัฒนา 
     1.  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง 

2.  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
2.1  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
2.2  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด 

สร้างสรรค ์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
2.2.1  ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย 
2.2.2  สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.2.3  สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่ง

การฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.1  ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน 
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.2  ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

41 

3.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ ทาง
ภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต  เช่น 
พิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 

4.  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถ เข้าถึง

ได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ป๎ญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นท่ี 
  2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพ
ส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม การเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงป๎จจัยการผลิตคุณภาพดีราคาเป็นธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการ 
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 

2.1)  วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2.2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 
90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและระหว่างพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

2.3)  แนวทางการพัฒนา 
2.3.1)  การเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ 

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง
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ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดและดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุม  สนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนป๎จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ 
สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน 
    2.3.2)  การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

1.  ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ ที่ชัดเจน เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาครู 2) สรา้งระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนครูผู้สอน 

2.  ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ 
  3)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ป๎ญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนา ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง มากข้ึน ต้องเร่งเตรียมความพร้อมใน
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.1)  วัตถุประสงค์ 
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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3.2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟู
คุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขป๎ญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3.3)  แนวทางการพัฒนา 
แก้ไขป๎ญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสียและของ

เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

เร่งรัดแก้ไขป๎ญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดัน กฎหมายและกลไก เพื่อ
การคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้เกิด การลด 
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน  ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความม่ันคงที่เป็นป๎จจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัย
คุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ  
20 ปีข้างหน้า 
   4.1)  วัตถุประสงค์ 

4.1.1)  เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ป๎ญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 

4.1.2)  เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพ สามารถปูองกันทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

4.1.3)  เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุน การรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
   4.2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
   เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
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      ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
      ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 

   เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
4.3)  แนวทางการพัฒนา 

4.3.1)  การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน         
หลักของชาติ 

1.  สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝ๎ง สร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการ เพ่ือปูองกันการ
กระท าที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

2.  เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝ๎งค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
ความคิด และอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย และค านึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.  ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทาง  อัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

4.3.2)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุ
ภาค ีเพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ป๎ญหายาเสพติด การ



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

45 

ก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

5)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นป๎จจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 
   5.1)  วัตถุประสงค์ 

5.1.1)  เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
5.1.2)  เพ่ือลดป๎ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

    5.1.3)  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก ด้วย
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
   5.2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา

ฉบับที่ 12 
5.3)  แนวทางการพัฒนา 

5.3.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

5.3.2)  ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

5.3.3)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.  ปลูกฝ๎งให้คนไทยไม่โกง 

1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่าน
กลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝ๎งจิตสา
นึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการ
ทุจริตของสังคมไทย 
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1.2  พัฒนากลไกและระบบด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

1.3  พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กลุ่มประชาชน 
     2.  ปูองกันการทุจริต 

2.1  เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกัน และ
แก้ไขป๎ญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไขป๎ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

2.2  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่
บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

6)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือป๎จจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เปูาหมายดังกล่าว 
   6.1)  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 

6.2)  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คน/ประชากร 10,000 คน 
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6.3)  แนวทางการพัฒนา 
6.3.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ 

เชิงสังคม 
6.3.2)  ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก การด าเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนหรือชุมชน 

6.3.3)  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1.  ด้านบุคลากรวิจัย 

1.1  เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง        
กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลย ี(Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

1.2  เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
1.3  พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

4.  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  เพ่ือใช้เป็นแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน 
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก    ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ  ได้แก่ 1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 2) ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

4.1  วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
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4.2  วัตถุประสงค์ 
4.2.1  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
4.2.2  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบท บัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
4.2.3  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ ผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2.4  เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 

ประเทศลดลง 
 4.3  ยุทธศาสตร์ 

4.3.1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
4.3.2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
4.3.3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
4.3.5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.3.6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.4  ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1.  การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2.  การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ ทุก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

49 

3.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น การ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วน ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

4.  การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน/โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
และเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ 
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5.  การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหาร งาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค และ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6.  การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อสาธารณชน จะเป็น
กลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7.  การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน 
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
5.  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงนโยบายรัฐบาลต่อ
รัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562  โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ เพื่อให้
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายหลักไว้ 12 ด้าน ดังนี้ 

นโยบายหลักด้านที่ 1 การปูองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักด้านที่  2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
นโยบายหลักด้านที่  3 การท านุบ ารุงศาสนา 
นโยบายหลักด้านที่  4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
นโยบายหลักด้านที่  5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
นโยบายหลักด้านที่  6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
นโยบายหลักด้านที่  7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
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นโยบายหลักด้านที่  8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายหลักด้านที่  9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
นโยบายหลักด้านที่  10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 
นโยบายหลักด้านที่  11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายหลักด้านที่  12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

โดยมีนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้แก่นโยบาย 
หลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
1) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 

เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว ส่งต่อการพัฒนา
เด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและ
พ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้
ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 

2) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

2. การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
1) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ 

ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน การสอนและปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่
การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบ และจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับ
หลักการทางวิชาการ 

2) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งในส่วน 
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็น
ผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
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3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ 
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
ส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยาย
ผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น 

4. ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสารถสูง สนับสนุนให้ 
ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด
การสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมทั้งมี
พ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้ 

5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
1) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร  
ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมการร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ใน
ทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

3) สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอน 
กับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัย
มืออาชีพ และนวัตกร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 
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6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
1) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัด
ให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิธีชวีิตและส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้เข้าสู่สังคมสูงวัย 

3) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการาศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
จดัระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาใน
พ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มี่ทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา 
โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่
เหมาะสม 

4) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด
และประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้าน
กีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ
ความต้องการการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอนาคต 

5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้องของตนในชาติ  
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุก
สาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

7. จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม 
ความสนใจ พฒันาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชน
หลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน 
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เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชา และข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียน
เฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การศึกษาและการด ารงชีวิต 
 
6.  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 มี 12 ข้อดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP)และการ 
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดขอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้ 
มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบความรู้ และ 
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายอาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน(AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น 
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงระบบการศึกษา
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียน 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
 วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปเป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามรถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามรถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 
ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายเร่วด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน 

จัดให้มีรูปแบบวิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้าง
ทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ากลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด 

สมรรถนะที่ต้องการ 
3. Big Data  

พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม การศึกษา 
ของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

55 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)  
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของ 

ประเทศในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ 

และรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
6. การศึกษาตลอดชีวิต  

การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ 
ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัย
ชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่ทีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ 

7.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุป๎ญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ป๎ญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติป๎ญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม 

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อปูองกันไม่ให้ออก 
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน 
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน 

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุป๎ญญา พัฒนาระบบการวัดละประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน 

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่ 

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชุน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้ง 
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม 
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่
ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถ่ิน
ทุรกันดาร 

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างความ

เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
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8.  ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
8.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพ และ 
มาตรฐานการศึกษาและน้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” 

8.2  พันธกิจ (Mission)  
8.2.1  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.2.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
8.2.3  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
8.2.4  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
8.2.5  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
8.2.6  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8.2.7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital  

Technology  เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0   
8.3  เป้าประสงค์ 

8.3.1  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

8.3.2  ผู้เรียนที่มีความสารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

8.3.3  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
คามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

8.3.4  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

8.3.5  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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8.3.6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร และสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

8.4  เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร  
เอกลักษณ์ของส านักงานคือ  

“โปร่งใส สุจริต จิตอาสา น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
8.5 นโยบาย    

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

แนวทางด าเนินการ 
1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม 

มาตรการที่ก าหนด 
1.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรงที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

2.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตาม 
มาตรการที่ก าหนด 

2.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ปูองกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับค าปรึกษา ชี้แนะ 

และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แนวทางด าเนินการ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน และ 
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศ
ด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 

1.3 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
1.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ  และความ 

ถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 

1.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลามัย ให้เป็นคนที่
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

1.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครุและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัด 

1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน  ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม 
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้น ม.3 และ ม.6 

1.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางด าเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง 
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน”เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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2. สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ 
พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคูณภาพผู้เรียน 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน 

ทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 (2) ประสานการด าเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3  
และ ม.6 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

 (3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 (4) จัดท าแผนงาน โครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน 
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต ทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษา 

 (1) ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
 (2) ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน/บันได 5 ขั้น 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ 

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  

นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (SEL) 
 (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

2. สถานศึกษา 
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ  และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือ แบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
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(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น 
รายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่าน 
ระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need  

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
(2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

(Career Path) 
(3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดท า 

ข้อมูลความต้องการหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการ และความขาด
แคลน 

(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผน และเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ 
ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 (Professional Learning Community:PLC) 

(6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตนเอง 

(7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่ 
สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ 
วัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ 
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการในการสร้างเครื่องมือการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

(12)  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตาม 
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ตามสภาพ และประเภทของความพิการ 

(13)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ 
แบบ Face – to – Face Training 

(14)  ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาชาติ 

(15)  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 
ระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

2) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทางด าเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับติดตาม 
และประเมินผล 

2. สถานศึกษา ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และภาคเอกชน ร่วมวาง 
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่จัดท าแผนการรับนักเรียน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

2. ยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด และติดตามตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 

3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
(1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือขอรับงบประมาณในการสนับสนุนให้กับ 

ผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียน 
(1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร 

โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงและมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
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(2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้ 
เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (DLTV) 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางด าเนินการ 
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง 

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ 
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้ 

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 

สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าชที่มี
ผลกระทบต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่
ชุมชน 

5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการผลิตและ 

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 
8. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ ยกระดับสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

9. พัฒนายกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการผลิตและ 
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดปริมาณขยะทั้งในส านักงานและสถานศึกษา 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ 
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความ 
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้ประโยชน์ 
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการเผาขยะ และลดการใช้สารเคมี สู่
โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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13. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม Green city  
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียน โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงานอุตสาหกรรม  
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนลด 
คาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

16. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ 
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศประชาสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปรายงาน 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 แนวทางด าเนินการ 

1. ให้สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
(1) สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
(2) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนก ากับ 

ดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
2. พัฒนาส านักงานเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงาน ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยพร้อม 
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) ส่งเสริม พัฒนาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity  Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management)  
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “สหวิทยาเขต” 

(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ชมรมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
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(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วน 
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการ 

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

9.  ยุทธศาสตร์โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9.1  วิสัยทัศน์ 

“ภายในปี 2565  โรงเรียนโพนพิทยาคม เป็นโรงเรียนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   
มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา แสวงหาและใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสังคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

9.2  พันธกิจ 
9.2.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐานสากล และ

มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
9.2.2  ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
9.2.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมุคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร ค่านิยมหลัก 12 

ประการ และหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2.4  ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีความสามารถ 

ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.2.5  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 
9.2.6  สนับสนุนให้ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
9.3  เป้าประสงค์ 

9.3.1  โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนเทียบเท่ามาตรฐานชาติ มีสมรรถนะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 

9.3.2  ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานชาติ บนพ้ีฐานความเป็นไทย 
9.3.3  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ ด ารงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุขและอยู่อย่างพอเพียง  
9.3.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน 
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9.3.5  โรงเรียนมีและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ นวัตกรรม  จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการ 
เรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาที่เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแก่ผู้เรียน 

9.3.6  โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9.4  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 

การเรียนรู้ แข่งขัน และประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณครู และเป็นครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
9.5  อัตลักษณ์ 

เป็นสถานศึกษาท่ีนักเรียน  มีความรู้  มารยาทเด่น  เน้นคุณธรรม 
9.6  เอกลักษณ์ (จุดเน้นและจุดเด่น) 

  มีวินัย  ใฝุเรียนรู้  คู่คุณธรรม 

10.  มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีแนวคิดว่าต้อง

เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติได้ ประเมินได้จริง กระซับ และ จ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้จริง ข้อมูลที่ได้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานจึงเน้นที่คุณภาพ ผู้เรียน 
คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา และ ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือ
การประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย  3 มาตรฐาน ได้แก่ 
  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
    1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
     1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา 
     1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
     2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1.  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3.  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเปูาหมาย 
4.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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11.  มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1  ผู้เรียน มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความในระดับดีขึ้นไป 
1.2  ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการแนะน าตนเอง 

สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ 
1.3  ผู้เรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับ 3 

ขึ้นไป 
1.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพัฒนาการจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
1.5  ผู้เรียน มีผลงาน/ชิ้นงานจากการท าโครงงานและสามารถอธิบายหลักการหลักการ แนวคิด

และข้ันตอนการท างานได้ 
1.6  ผู้เรียนมีผลงาน/โครงงานที่น าไปสู่การขยายผลและต่อยอดทางความคิดได้ 
1.7  ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต และสรุปองค์ความรู้ได้ 
1.8  ผู้เรียน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
1.9  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ 

2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1  ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  ขอโทษ ขอบคุณ 
2.2  ผู้เรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและจิตอาสา 
2.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2.4  ผู้เรียนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2.5  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณีของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 
2.6  ผู้เรียนทุกคน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล 

วัฒนธรรมและประเพณี 
2.7  ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุภาพจิตที่ดี  

ร่าเริงแจ่มใส 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพบริหารและการจัดการ 

1.  โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาความรู้สู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสังคมโลก บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

2.  โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาทุก 5 ปี โดยความร่วมมือของบุคลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
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3.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการท่ีค านึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยยึดตามค าขวัญที่ว่า 
“มีวินัย ใจกตัญํู รู้ประหยัด เจนจัดวิชาการ” 

4.  ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมที่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย  มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอส าหรับผู้เรียน 
6.  โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดกิจกรรมทางวิชาการให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
7.   โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1.  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.  ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3.  ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติตนในชั้นเรียน สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

4.  ครูทุกคนตรวจสอบผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผล ประเมินผลและน ามา
พัฒนาผู้เรียน 

5.  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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บทที่ 3 
การประมาณรายรับและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

1.  การประมาณรายรับประจ าปี  2565  งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร มีดังนี้ 
ตาราง  แสดงประมาณการงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรประจ าปี 2565 

ที่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

งบประมาณต่อ
ภาคเรียน/คน 

งบประมาณ
ต่อคน/ปี 

รวมตลอดปี 

1 เงินอุดหนุนรายหัว         
  นักเรียนภาคบังคบั 210 1,750 3,500 735,000 
  นักเรียนภาคพื้นฐาน 121 1,900 3,800 459,800 
  รวมเงินอุดหนุนรายหัว 331     1,194,800 
2 ค่าหนังสือ/คน/ปีการศึกษา         
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 78   808 63,024 
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 58   921 53,418 
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 74   996 73,704 
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 41   1,384 56,744 
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 33   1,326 43,758 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 47   1,164 54,708 
  รวม 331     345,356 
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน /คน /ปีการศึกษา         
  นักเรียนภาคบังคบั 210   450 94,500 
  นักเรียนภาคพื้นฐาน 121   500 60,500 
  รวม 331      155,000 
4 ค่าอุปกรณ์การเรียน /คน/ ภาคเรียน         
  นักเรียนภาคบังคบั 210 210 420 88,200 

  นักเรียนภาคพื้นฐาน 121 230 460 55,660 
 รวม 331   143,860 
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/คน/ภาคเรียน         
  นักเรียนภาคบังคบั 210 440 880 184,800 
  นักเรียนภาคพื้นฐาน 121 475 950 114,950 
  รวม  331     299,750 
6 งบอื่น ๆ (เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 123  1,500 184,500 
7 งบระดมทุนเพื่อการศึกษา(เงินบริจาค)    150,000 
  รวมงบประมาณทั้งหมด       2,473,266 
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2. แผนการใช้จ่ายเงินประมาณ ปี 2565 (งบอุดหนุนรายหัว) 
ตาราง  แสดงการประมาณรายจ่ายงบบริหารทั่วไป  

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(บาท) 
ก ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าท่ีพัก 50,000 
2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ 33,420 
3 ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ 10,000 
4 ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 10,000 
5 ปรับปรุงห้องรองผู้อ านวยการ 10,000 
6 ปรับปรุงห้องภาษาไทย 10,000 
7 ค่าจัดซื้อวัสดุงานพัสดุ 15,000 
8 ค่าจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงอาคารสถานที่ 35,000 
9 ค่าจัดซื้อวัสดุด าเนินงานการเงิน 5,000 
10 ค่าจัดซื้อวัสดุด าเนินงานธุรการ 12,000 
11 จัดซื้อวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง 15,000 
12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 17,000 
13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 
14 ค่าชุดพื้นเมืองนักเรียน ม. 1 และ ม. 4 25,000 
15 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 80,000 
16 ค่าจ้างคนสวน 72,000 
17 ค่าจัดซื้อถังขยะ 24,000 
18 ค่าปรับปรุงประตูโรงเรียน(ประตู2) 12,000 
19 ค่าปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 30,000 
ข ค่าสาธารณูปโภค  
1 ค่าไฟฟูา 180,000 
2 ค่าโทรศัพท์ 1,500 
3 ค่าอินเตอร์เนต 16,500 
4 ค่าอ่ืนๆ เช่น ค่าขยะ 2,400 
ค ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 75,140 

รวม  743,960 
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ตารางแสดง การประมาณการจัดสรรตามงบประมาณตามโครงการประจ าปี 2565  
(รายจ่ายงบบริหารวิชาการ) 

ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผล
การเรียน 

งานทะเบียนนักเรียนและเทียบ
โอนผลการเรียน 

12,000 

2 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา 2,500 

3 โครงการเสริมสร้างการผลิตสื่อ นวัตกรรม งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 2,500 
4 โครงการนิเทศและประเมินผลการเรียนการสอน งานนิเทศการศึกษา 500 

5 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา 10,000 

6 โครงการส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลนักเรียน งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา 35,000 
7 โครงการแนะแนวสัญจร งานแนะแนว 5,000 

8 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว งานแนะแนว 3,000 

9 โครงการการป๎จฉิมนิเทศ งานแนะแนว 10,000 
10 โครงการรับนักเรียนและมอบตัวนักเรียน งานรับนักเรียน 5,000 

11 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4,000 

12 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยเพื่อการศึกษา 2,500 

13 โครงการห้องสมุดมีชีวิต งานห้องสมุด 33,000 
14 โครงการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 24,000 

15 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ-
ดนตรี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 

16  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

19,500 
 

17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 15,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

(บาท) 

18 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 19,000 

19 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 17,500 
20 โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข - พละ 22,000 

21 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000 

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานนักเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 16,000 

23 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16,000 

24 โครงการทูบีนัมเบอร์วันปูองกันยาเสพติด งานปูองกันยาเสพติด 8,000 

25 โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและประกัน
คุณภาพชีวิต 

งานอนามัยและโภชนาการ 8,000 

26 โครงการปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 10,000 
27 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนออนไลน์ 
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 3,000 

28 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

    75,000  

29 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เพ่ือศึกษา 5,000 

30 โครงการประสานความร่วมมือคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

13,040 

31 โครงการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา งานควบคุมสอบภายใน 1,500 

32 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่ 20,000 
33 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ  งานนโยบาย แผนงาน และ

โครงการ   
5,500 

รวมทั้งสิ้น 450,840 
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3. แผนการใช้จ่ายงบกิจกรรมงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
ตารางแสดง  การประมาณการจัดสรรตามงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2565 
(รายจ่ายงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

1. กิจกรรมวิชาการ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมกีฬานอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

15,000 

1.2.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาวอลเล่ย์บอลโพนพิทย์ งานวิชาการ 8,000 
1.3  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
การสอบวัดความรู้ระดับชาติ 

งานวิชาการ 15,000 

1.4  กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 20,000 
1.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
2,000 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 7,000 

1.7 โครงการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 6,000 

1.8 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทยและสารานุกรม กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 5,000 
1.9 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 8,000 

1.10  กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 5,000 

1.11 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ 5,000 

1.12 กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ 23,000 
1.13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 10,000 

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนาร/ีนศท. 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 28,000 

2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร งานนักศึกษาวิชาทหาร 5,000 
2.3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม งานส่งเสริมคุณธรรม 10,000 
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กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างความประพฤติระเบียบวินัย
นักเรียนและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

งานวินัยนักเรียน 3,500 

2.5 กิจกรรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส้วมสุขสันต์ งานอนามัยและโภชนาการ 8,000 

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 

3.1  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ม.ต้น งานจัดทัศนศึกษา 30,000 
3.2  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ม.ปลาย งานจัดทัศนศึกษา 25,000 

4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและICT 

4.1  กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ ICT งานสารสนเทศ 20,250 
4.2 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์
โรงเรียน 

งานประชาสัมพันธ์ 5,000 

5. กิจกรรมการจัดกดารเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา(โควิด - 19) 

งานวิชาการ 36,000 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งหมด 299,750 

4. แผนการจ่ายงบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียนเรียน (ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ) 
ตารางแสดง  การประมาณการจัดสรรงบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และหนังสือเรียน ประจ าปี 2565   

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

1.  เครื่องแบบนักเรียน คนละ 1 ชุด/ปี งานการเงิน/งานพัสดุ 155,000 

2.  อุปกรณ์การเรียน งานการเงิน/งานพัสดุ 143,860 
3.  หนังสือเรียน (8 กลุ่มสาระ) งานการเงิน/งานพัสดุ 345,356 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งหมด  644,216 

5. แผนการจ่ายงบระดมทุนเพื่อการศึกษา (เงินบริจาค) 
ตารางแสดง  การประมาณการจัดสรรงบระดมทุนเพ่ือการศึกษา ประจ าปี 2565   

กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 

 จัดท ารั่วโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ งานระดมทุนเพ่ือการศึกษา 150,000 
รวมงบประมาณทั้งหมด  150,000 
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บทที่ 4 
รายละเอยีดโครงการ 

 
1.โครงการ            พัฒนางานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที ่4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร   นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./โรงเรียน  
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.6/2.7  
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน  (นางสาวนิศาชล  ปุุงค าน้อย) 
งบประมาณ  12,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปรับปรุงและพัฒนางานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการที่ส าคัญท่ีสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการ
ด าเนินการในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมข่าวสารข้อมูลที่ต้องการให้มีการพัฒนาประชากร
ของประเทศให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียน
การสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว จะมุ่งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติและ
สามารถแสวงหาค าตอบและแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และทะเบียนวัดผล จึงต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และกิจกรรม
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การเรียนการสอนที่เหมาะสม ครบถ้วน จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร 
ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถพัฒนานักเรียนตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนางานทะเบียนนักเรียน และเทียบโอนผลการเรียนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
1) มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียนให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
2) มีระบบการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ 

       3)  มีโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ  
3.2 เชิงปริมาณ 

1) การด าเนินงานทะเบียนนักเรียน และเทียบโอนผลการเรียนมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2) การด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานทะเบียนวัดผล  

ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 80 
3)   น าเทคโนโลยีทางการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการน าเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล  

ให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ  80 
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.6  การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.   ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 65 นางสาวนิศาชล 
ปุุงค าน้อย 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินกิจกรรมจัดท าเอกสาร 
หลักฐาน ในการวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนการเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

นางสาวนิศาชล 
ปุุงค าน้อย 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

สรุปราบงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 66 นางสาวนิศาชล 
ปุุงค าน้อย 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุงพัฒนา 

เม.ย. 66 นางสาวนิศาชล 
ปุุงค าน้อย 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   12,000  บาท   (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ......................................................... ...................................................................... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,900 1,900 - 1,900 
2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(22 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
- 1,100 - 1,100 - 1,100 

3 จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 - - 9,000 9,000 - 9,000 
 รวม - 1,100 10,900 12,0000 - 12,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ    งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐานต่างๆ และ
ข้อมูลสารสนเทศในงานทะเบียนวัดผล 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลงานวัดผล 

 
1. ประเมินตามสภาพจริง        
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. ผลการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 
1. แบบบันทึกการ
ด าเนินงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. มีเอกสารรายงานผลการเรียนที่เป็น
สารสนเทศรายงานให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้บริหาร และหน่วยงานอื่น 
2. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการ
ประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล 

 
1. ประเมินตามสภาพจริง 2. 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3. ผลการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 
1. แบบบันทึกการ
ด าเนินงาน  
2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ   

1) การด าเนินงานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการ
เรียนตามท่ีกระทรวงศึกษาก าหนดให้มีประสิทธิภาพ   

2) มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน งานทะเบียน และเทียบโอนผล
การเรียนให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

3) มีระบบการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานวัดผลให้มีประสิทธิภาพ 
        4)   มีโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น
ระบบ พร้อมน าส่งไปยังศูนย์วัดผล ประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ  

ด้านปริมาณ 
1) การจัดท าทะเบียนวัดผลของนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การเตรียม

ความพร้อมอยู่ในระดับดี 
2) การวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน จัดสอบวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้นมีการด าเนินการ 

ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95 
3) การจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานทะเบียนวัดผล ถูกต้อง รวดเร็ว  

เป็นระบบ ร้อยละ 80 
4)   งานวัดผลประเมินผลมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย สามารถใช้งาน ปรับปรุงและพัฒนา 

ระบบการน าเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  80 
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2. โครงการ            ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร   นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ    
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    4 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  3 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อ 1.2.3/1.2.6 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.3 / 3.3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา (นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  2,500  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการปฐมนิเทศจะช่วยท าให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน  เข้าใจในการปฏิบัติตนและ
สร้างทัศนคติที่ดี  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ฝุายวิชาการโรงเรียนโพนพิทยาคม  จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   
เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียน  การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  และเพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการด าเนินชีวิตในโรงเรียน  เป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญ
กับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่  นอกจากนั้นยังเป็นการแนะน าผู้บริหารและคณาจารย์
ในโรงเรียน  ให้นักเรียนได้รู้จักด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์   กฎระเบียบ วินัยต่างๆ ของโรงเรียนโพนพิทยาคม 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนใหม่เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี  และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับได้ถูกต้อง 

เหมาะสม 
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3.2 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน  ผู้ปกครอง คระกรรมการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90  เข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค.2565 นายยุทธณา อาจหาญ 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 

16 พ.ค. 65 นายยุทธณา อาจหาญ 
 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

ประเมินโครงการ  ก.ค. 2565 นายยุทธณา อาจหาญ 
 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

ก.ค. 2565 นายยุทธณา อาจหาญ 
 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   2,500  บาท   (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ..................................................................................................... .......................... 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,750 1,750 - 1,750 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(10 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 

- 250 - 250 - 250 

3 ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน x 1 มื้อ x 100 บาท) 

- 500 - 500 - 500 

 รวม - 750 1,750 2,500 - 2,500 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม   – กรกฎาคม  2565 
8. สถานที่ด าเนินการ    งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจการจัด
การศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ รับทราบ
นโยบายของโรงเรียน แนวทางใน
การปฏิบัติที่ตรงกัน ร้อยละ 90 

 
1. ประเมินจากแบบสอบถาม 
2. ประเมินจากแบบรายงานผล

การปฏิบัติงาน 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
นักเรียนใหม่เข้าใจในการปฏิบัติ
ตนและสร้างทัศนคติที่ดี  และ
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับได้
ถูกต้องเหมาะสม 

 
การประเมินสภาพจริงจากการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. สรุปผลการท าโครงการ 
2. แบบบันทึกสรุปผลการท าโครงการ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีความสุข
ต่อการเรียน 
 ด้านปริมาณ 

นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รับทราบนโยบาย 
ของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน  ร้อยละ 90 
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3. โครงการ             เสริมสร้างการผลิตสื่อ นวัตกรรม  
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที ่2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.5, 2.6 /2.7 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 1.3, 3.2, 3.3/1.3, 3.2, 3.3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  (นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  2,500  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
จะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการเรียนการสอนที่
ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่ในป๎จจุบันการจัดการ
เรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้ความสนใจ
กับการเรียนเท่าที่ควร ท าให้ผลการเรียนตกต่ าและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ 

ในป๎จจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลสื่อสารกันเชื่อมโลกไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต สังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social 
Network) ได้มามีบทบาทส าคัญ  ครูจึงต้องพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  การผลิตสื่อ
การสอนในรูปแบบ ต่างๆ เพ่ือเป็นสื่อการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทันสมัย     
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.3 เพ่ือให้ครูสามารถผลิตบทเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม moodle ได้ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ  

1)  ครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2)  ครมูีทักษะในการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และจัดท าเว็ปไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน  
3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

3.2  เชิงปริมาณ 
1)  ร้อยละ  85  ของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี สื่อ นวัตกรรม และเอกสารงานวิชาการที่มี 

ประสิทธิภาพครบตามเปูาหมาย 
  2)  นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ  
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 85 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) จัดท าโครงการและเสนองาน
เพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
3) ตั้งคณะท างานประชุม
มอบหมาย 

พ.ค. 2565 นายยุทธณา อาจหาญ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) ส ารวจวัสดุ - อุปกรณ์ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2) อบรมการจัดท าสื่อ นวัตกรรม 
และเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
3) ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
สื่อ นวัตกรรม และเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้ 
4) ใช้ สื่อ นวัตกรรม และเอกสาร
สารประกอบการเรียนการสอน 

พ.ค. 2565 
ก.พ. 2566 

นายยุทธณา อาจหาญ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

มี.ค. 2566 นายยุทธณา อาจหาญ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นายยุทธณา อาจหาญ 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   2,500  บาท   (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 850 850 - 850 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(22 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 

- 1,650 - 1,650 - 1,650 

 รวม - 1,650 850 2,500 - 2,500 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Output) 
      มีสื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพียงพอ 

 
สังเกตจากความร่วมมือใน
การร่วมกิจกรรม 
ประเมินผลงาน 

 
แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 
ชิ้นงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
      ครู นักเรียน มีสื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและมีประสิทธิภาพ 

 
สังเกตจากความร่วมมือใน
การร่วมกิจกรรม 
ประเมินผลงาน 

 
แบบสังเกต 
แบบประเมินโครงการ 
ชิ้นงาน 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านคุณภาพ 
1) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้การผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
2)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได 

อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
ด้านปริมาณ 

  1)  ครูร้อยละ 85 มีสื่อ นวัตกรรม เอกสารประกอบการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ดีมี 
คุณภาพ 
    2)  นักเรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
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4. โครงการ             นิเทศและประเมินผลการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ           ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.2/2.2 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานนิเทศการศึกษา (นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  500  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การนิเทศในชั้นเรียนเป็นอีกโครงการหนึ่ง ซึ่งจะนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดท า
แบบบันทึกในชั้นเรียน การนิเทศการจัดท าแผนการสอนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ตลอดจนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ครูให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือด าเนินการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศชั้นเรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
1) มีการนิเทศติดตามชั้นเรียนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาแก้ไขการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 
2) มีการจัดท าสมุดการนิเทศชั้นเรียนที่เป็นรูปแบบครบถ้วน 
3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ 

แผนการจัดการเรียนการสอนอีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด 
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3.2 เชิงปริมาณ  
1) มีการนิเทศชั้นเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม  4 ครั้ง / ปีการศึกษา  
2) ครูทุกคนร่วมกิจกรรมนิเทศการเรียนการสอนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
 

พ.ค.2565 นายยุทธณา อาจหาญ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการนิเทศชั้นเรียน 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายยุทธณา อาจหาญ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

ประเมินโครงการ  มี.ค. 2566 นายยุทธณา อาจหาญ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นายยุทธณา อาจหาญ 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   500  บาท   (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 500 500 - 500 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(25 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 

- - - - - - 

 รวม - - 500 500 - 500 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 
8. สถานที่ด าเนินการ    งานนิเทศการศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. มีการนิเทศชั้นเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
2. มีการจัดท าสมุดนิเทศ 

 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. การประเมินสภาพจริงจาก

การปฏิบัติงาน 
 

 
1. แบบบันทึก 
2. แบบรายงานการปฏิบัติงาน 
3. แบบสรุปผลการท าโครงการ 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. มีการนิเทศชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. มีสมุดการนิเทศชั้นเรียน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

1)  โรงเรียนมีการนิเทศติดตามชั้นเรียนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ 

แผนการจัดการเรียนการสอนอีกท้ังนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด 
 ด้านปริมาณ 

1) โรงเรียนมีการนิเทศชั้นเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม  4 ครั้ง / ปีการศึกษา 
2) โรงเรียนมีสมุดนิเทศการเรียนการสอนที่เป็นหลักฐานชัดเจนถูกต้องตามระบบครบถ้วน 
3) ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน  
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5. โครงการ             พัฒนางานวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ           ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.6 / 2.7 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานวัดผลประเมินผลการศึกษา (นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  10,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

       กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ถือว่าเป็นห้องที่มีความส าคัญอีกห้องหนึ่งเพราะเป็นห้องที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละภาคเรียน หรือในแต่ละปีและคอยเสนอข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามาใช้บริการมาก
พอสมควรไม่ว่าจะเป็น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง หรือแม้กระทั้งผู้มาติดต่องานที่กลุ่มบริหารงานวิชาการแต่ป๎ญหา
และอุปสรรคในป๎จจุบันคือบรรยากาศของห้องการจัดวางเอกสาร ปูายบอร์ดการน าเสนอข้อมูลหรือความพร้อม
ต่างๆ ยังไม่เอ้ือต่อผู้ให้และผู้รับบริการเท่าที่ควร และส าหรับการเรียนการสอนป๎จจุบันมีการเปลี่ยนจากการ
ใช้ชอร์ค มาเป็นปากกาไวท์บอร์ด ดังนั้นทางฝุายวิชาการจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวให้เพียงพอต่อการใช้
งาน และการตกแต่งห้องเพ่ือความสวยงามมีบรรยากาศที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการ และป๎จจุบันห้องวิชาการมีเอกสาร
ส าคัญมากมายแต่ห้องวิชาการยังไม่มีความปลอดภัย เสี่ยงต่อการถูกลักขโมยเอกสารและวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ทาง
ฝุายวิชาการจึงจะหาวิธีในการปูองกันต่อไป  ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงจะได้ด าเนินการงานต่าง ๆให้มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ แก่ผู้ท างานในห้องและผู้มารับบริการในห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานวิชาการให้ได้มาตรฐานเป็นระบบ มีการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆและเพ่ือสร้าง
บรรยากาศในห้องให้เอ้ือต่อการท างานและใช้บริการ รวมทั้งการรักษาเอกสารและอุปกรณ์ในห้องให้เกิดความ
ปลอดภัย 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ   
1) เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วและพอใจ 

ในการใช้บริการ 
2) เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาใช้บริการต้องได้รับบริการในบรรยากาศท่ีดี มีคุณภาพ 

3.2  เชิงปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการร้อยละ 85 พึงพอใจในการใหบ้ริการ  

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 85 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1.  ประชุมวางแผนงาน 
2.  แต่งตั้งคณะท างาน 

พ.ค.2565 นายยุทธณา อาจหาญ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการและ
กิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายยุทธณา อาจหาญ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

ประเมินผลโครงการ  มี.ค. 2566 นายยุทธณา อาจหาญ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นายยุทธณา อาจหาญ 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   10,000  บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 8,900 8,900 - 8,900 
2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(22 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
- 1,100 - 1,100 - 1,100 

 รวม - 1,100 8,900 10,000 - 10,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 
8. สถานที่ด าเนินการ    งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
มีการจัดวางของต่างๆที่สะดวก
เป็นระบบระเบียบมีข้อมูลต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการน าข้อมูลไปใช้ 

 
1. จากการสังเกต 
2. จากแบบสอบถาม 
3. จากการให้บริการ 

 
1. แบบการสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินการใช้บริการ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
มีความสะดวกมีระบบระเบียบ
ผู้ให้และผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ 

 
1. จากการสังเกต 
2. จากแบบสอบถาม 
3. จากการให้บริการ 

 
1. แบบการสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินการใช้บริการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ    

ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการมีการจัดวางงานอย่างเป็นระบบและมีบรรยากาศที่ดีในการใช้บริการ 
ด้านปริมาณ    

ร้อยละ 85 ของนักเรียน  ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่องานที่กลุ่มบริหารงานมีความพอใจใน 
การใช้บริการ 
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6. โครงการ             ส่งเสริมการวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.5, 2.6 /2.7 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 1.3, 3.2, 3.3/1.3, 3.2, 3.3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานวัดผล ประเมินผลการศึกษา (นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  32,800  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน เป็นกระบวนการที่
ส าคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝ๎งให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษามี
ลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมข่าวสารข้อมูลที่ต้องการให้มีการพัฒนาประชากรของประเทศให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้
นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว จะมุ่งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาค าตอบ
และแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน และทะเบียนวัดผล จึงต้องอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ครบถ้วน จึงจะท าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร ด้วยหลักการและ
เหตุผลข้างต้น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน จึงควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
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ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอน
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและครบถ้วน สามารถพัฒนานักเรียนตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้การวัดผลการด าเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน จัดสอบวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้น 

มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ   
1) การด าเนินงานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียน

ตามท่ีกระทรวงศึกษาก าหนดมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2) มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบ

โอนผลการเรียนให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง 2560) อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

3) มีระบบการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานวัดผลให้มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
  3.2  เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการวัดผลประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้น  
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ ร้อยละ 85 

2) การด าเนินการ การวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน จัดสอบวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้น  
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 

3) การด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานทะเบียนวัดผล  
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 85 

4)   มีการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการน าเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล  
ให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 85 
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3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 85 

 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) จัดท าโครงการและเสนองาน
เพ่ือขออนุมัติกิจกรรม 
3) ตั้งคณะท างานประชุม
มอบหมาย 

พ.ค. 2565 นายยุทธณา อาจหาญ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมการสอบ
วัดความรู้ในระดับขั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขต และ
ระดับชาติ 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

นายยุทธณา อาจหาญ 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  2) ด าเนินการสอบวัดผล กลาง
ภาค ปลายภาค 
3) จัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ 
และข้อมูลสารสนเทศในงาน
วัดผล 
4) บ ารุงรักษา อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

  

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

มี.ค. 2565 นายยุทธณา อาจหาญ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2565 นายยุทธณา อาจหาญ 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   32,800  บาท   (สามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................. .................................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 21,200 21,200 - 21,200 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(22 คน x 12 มื้อ x 22 บาท) 

- 6,600 - 6,600 - 6,600 

3 ค่าบ ารุงรักษา อุปกรณ์ - 2,000 3,000 5,000  5,000 
 รวม - 8,600 24,200 32,800 - 32,800 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานวัดผลประเมินผล  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. จัดให้นักเรียนได้สอบวัดความรู้ใน

ระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ 
2. จัดให้นักเรียนได้สอบวัดความรู้

ระหว่างภาค ปลายภาค และจัด
กิจกรรมสอนเสริม 
ด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐาน
ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงาน
ทะเบียนวัดผล 

3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลงานวัดผล 

 
1. ประเมินตามสภาพจริง 
 
2. ประเมินตามสภาพจริง 

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
4. ผลการด าเนินการ

จัดเก็บข้อมูล 

 
1. แบบบันทึกการด าเนินงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 
2. แบบบันทึกการด าเนินงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 
 
3. แบบบันทึกการด าเนินงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 
 
4. แบบบันทึกก าด าเนินการ 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1.  สนับสนุน ส่งเสริม การวัดผล 
ประเมินผล ในระดับท้องถิ่นและใน
ระดับชาติ 
2. นักเรียนได้รับการประเมินผลการ
เรียนทุกรายวิชา และมีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น หลังจากผ่านการสอนเสริมความรู้ 
3. มีเอกสารรายงานผลการเรียนที่เป็น
สารสนเทศรายงานให้ผู้ปกครอง
นักเรียน ผู้บริหาร และหน่วยงานอื่น 
4. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยใน
การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล 

 
1. ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
2. ประเมินตามสภาพจริง 

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

3. ประเมินตามสภาพจริง 
 
 
4. การใช้งาน 

 
1. แบบบันทึกการด าเนินงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 
 
2. แบบบันทึกการด าเนินงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 
 
3. แบบบันทึกการด าเนินงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน 
 
4. แบบประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ   

1) การด าเนินงานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียน
ตามท่ีกระทรวงศึกษาก าหนดให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ 

2) มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียนให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

3) มีระบบการจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานวัดผลที่มีประสิทธิภาพ 
        4)   มีโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ พร้อมน าส่งไป
ยังศูนย์วัดผล ประเมินผล สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  

ด้านปริมาณ 
1) การวัดผลประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การเตรียมความ

พร้อม ร้อยละ 85 
2) การวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน จัดสอบวัดผลประเมินผลทุกระดับชั้นมีการด าเนินการ 

ที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 
3) การจัดท าเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ และข้อมูลสารสนเทศในงานทะเบียนวัดผล ถูกต้อง รวดเร็ว  

เป็นระบบ ร้อยละ 85 
4)   งานวัดผลประเมินมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย สามารถใช้งาน ปรับปรุงและพัฒนา 

ระบบการน าเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

101 

7. โครงการ             แนะแนวการศึกษาและแนะแนวสัญจร 
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    1,2,4 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1,2,3 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อ 1.1.6/1.1.9  
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.3/2.2 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ  3.1,3.2,3.3 / 3.5   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานแนะแนวการศึกษา (นางมัณฑนา อินธิแสง)  
งบประมาณ  5,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นักเรียนในสังคมป๎จจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลายๆเรื่อง 
รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบที่แท้จริง 
การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเนื้อหาสาระการเรียน สายอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดป๎ญหาขึ้นมาภายหลัง  

เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ทั้งไม่สามารถศึกษาได้จนจบ
หลักสูตร หรือไม่สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถพอที่จะศึกษา  
2.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือในระดับที่ต้องการเรียน 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ   

  นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะก้าวไปสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือในระดับที่ต้องการเรียน 

3.2  เชิงปริมาณ   
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 85 ได้รับการ
แนะแนวอาชีพและศึกษาต่อที่ดีมีคุณภาพ 

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  
 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 
 

1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 85 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) ประชุมคณะกรรมการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค. 2565 นายมัณฑนา อินธิแสง 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) จัดท าเอกสารแผ่นพับโรงเรียน 
2) ออกแนะแนวการศึกษา 
3) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เพ่ือเข้าแนะแนวการศึกษา 
4) สรุปข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

นายมัณฑนา อินธิแสง 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

มี.ค. 2566 นายมัณฑนา อินธิแสง 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นายมัณฑนา อินธิแสง 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   5,000  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ .................................................................................................. ............................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 2,500 2,500 - 2,500 
2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(10 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
- 500 - 500 - 500 

3 ค่าเดินทางออกไปแนะแนว - 2,000 - 2,000 - 2,000 

 รวม - 2,500 2,500 5,000 - 5,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานวัดผลประเมินผล  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 
ร้อยละ 85 เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพท่ีตน
มีความสนใจและมีความสามรถ 

 
ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
   นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่
ตนเองมีความสนใจและมีความสามารถ
เพ่ือที่จะได้ตัดสินใจในการเลือกสายการ
เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 
ผลการประเมินความพ่ึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
แบบส ารวจความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ดา้นคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจและมี 

ความสามารถเพ่ือที่จะได้ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
ด้านปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ  85 ได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้นักเรียนนั้นได้สั่งสมความรู้ความมาสามารถได้ตรงกับสายอาชีพที่ตนมีความสนใจ 
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8. โครงการ             พัฒนาระบบงานแนะแนว 
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    1,2,4 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1,2,3 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.1.6/1.1.9  
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.3/2.7 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานแนะแนวการศึกษา (นางมัณฑนา อินธิแสง)  
งบประมาณ  3,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มีเจตนารมณ์ท่ีต้องการเน้น
ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข งานแนะแนวเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม ปูองกันและแก้ไขให้ผู้เรียน ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถเต็มศักยภาพ งานแนะแนวและทุนการศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
ให้บริการด้านต่างๆ แก่นักเรียน เพ่ือพัฒนางานแนะแนวและทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานแนะแนวและทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
 2.3  เพ่ือให้บริการงานแนะแนวและทุนการศึกษาแก่นักเรียน  
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ   

1)  มีวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือพัฒนางานแนะแนว  ห้องแนะแนวได้อย่างเพียงพอ 
2)   งานแนะแนวมีการด าเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ 
3) โรงเรียนให้บริการด้านงานแนะแนวและทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2  เชิงปริมาณ   
        1) วัสดุและอุปกรณ์ห้องแนะแนวได้รับการพัฒนางานแนะแนว  ร้อยละ 80 

2) นักเรียนในโรงเรียนไดใ้ช้บริการงานแนะแนวและเงินทุนการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 
3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  
 
 

1.1.6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) ประชุมคณะกรรมการ และผู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน  
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค. 2565 นางมัณฑนา อินธิแสง 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 2565 - 
ก.พ.2566 

นางมัณฑนา อินธิแสง 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  2) พัฒนาระบบการท างานแนะ
แนวให้พร้อมที่บริการนักเรียน 

  

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

มี.ค. 2566 นางมัณฑนา อินธิแสง 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นางมัณฑนา อินธิแสง 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   3,000  บาท   (สามพันบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ .................................................................................................................... ........... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,500 1,500 - 1,500 
2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(10 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 
- 250 - 250 - 250 

3 ค่าเดินทางในการติดต่องาน
แนะแนว 

- 1,250 - 1,250 - 1,250 

 รวม - 1,500 1,500 3,000 - 3,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานแนะแนวการศึกษา  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.   พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล 
2.   ด าเนินการพัฒนาห้องแนะแนว 

 
นิเทศ  การปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.   จัดข้อมูลให้เป็นระบบ 
2.   ขอท าลายเอกสารข้อมูลเก่า 
3.    ด าเนินการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  
4.   ห้องแนะแนวได้รับการปรับปรุง 

 
นิเทศ  การปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
นิเทศ ผลการปฏิบัติงาน 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนได้พัฒนางานทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และห้องแนะแนวมีคุณภาพ สามารถ 

ด าเนินงานทุนการศึกษาเพ่ือให้บริการนักเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
      ด้านปริมาณ 

1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการได้ครบร้อยละ 80 
       2) นักเรียนใช้บริการงานทุนการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 
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9. โครงการ             ปัจฉิมนิเทศนักเรียนส าเร็จการศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    4 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.2.1, 1.2.3/ 1.2.5, 1.2.7 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ     
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานแนะแนวการศึกษา (นางมัณฑนา อินธิแสง)  
งบประมาณ  10,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาของทุกปี จะมีนักเรียนส าเร็จการศึกษา เพ่ือออกไป ศึกษาต่อสถาบันในอื่นและ 
อุดมศึกษา ซึ่งจะต้องท างานและเรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืนๆในสังคม การมีความพร้อมทางด้านความรู้และจิตใจ ก่อนที่
จะออกไปศึกษาต่อจึงมีความส าคัญยิ่งในสภาวะการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปการศึกษา ซึ่งความพร้อมทางด้านจิตใจ
มีความส าคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้แนวคิดแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนโพนพิทยาคม ทางงานแนะแนวเพ่ือการศึกษาจึงจัดกิจกรรมป๎จฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาและมีแนวทางในการด าเนินชีวิต ในการเรียนรู้ในสถาบันอ่ืนในระดับการศึกษาที่สูงไป  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ก่อนที่จะจบ 
การศึกษาและด าเนินชีวิตในสถาบันศึกษาที่สูงขึ้นไปได้อย่างสมบูรณ์ 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และสถาบัน 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ   

นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนโพนพิทยาคม
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 

3.2  เชิงปริมาณ   
 ร้อยละ 90 ของคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วม

โครงการ 
3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) ประชุมคณะกรรมการ และผู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน  
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค. 2565 นางมัณฑนา อินธิแสง 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
จัดงานป๎จฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 
และ ม.6 

มี.ค. 2566 นางมัณฑนา อินธิแสง 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

มี.ค. 2566 นางมัณฑณา อินธิแสง 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นางมัณฑนา อินธิแสง 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   10,000  บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...............................................................................................................................  

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 3,500 3,500 - 3,500 
2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ครู

นักเรียน 
(300 คน x 1 มื้อ x 15 บาท) 

- 4,500 - 4,500 - 4,500 

3 ค่าหมอท าขวัญ - 500 - 500 - 500 

4 ค่าจัดท าพานบายศรี  1,500 - 1,500 - 1,500 
 รวม - 6,500 3,500 10,000  10,000 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานวัดผลประเมินผล  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
    นักเรียนและครูปีการศึกษา 
2564  ได้รับความรู้จากการ
ป๎จฉิมนิเทศ 

 
การประเมินปฏิบัติกิจกรรม 
การรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

 
แบบประเมินปฏิบัติกิจกรรม 
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
    นักเรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่
จะจบการศึกษาจากโรงเรียน  
โพนพิทยาคมตระหนักเห็นถึง
คุณค่าตนเองและสถาบัน 

 
การประเมินปฏิบัติกิจกรรม 
การรายงานผลการจัด
กิจกรรม 
 

 
แบบประเมินปฏิบัติกิจกรรม 
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนโพนพิทยาคม
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน 
     ด้านปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ 90 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ 
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10. โครงการ            รับนักเรียนและมอบตัวนักเรียน 
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    2 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.2,2.3/2.3    
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานรับนักเรียน  (นางสาวพนัสดา มาตราช) 
งบประมาณ  5,000 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดม่งหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา การ
รับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็น

ธรรม และเสมอภาค 
2.3 เพ่ือประกันโอกาสเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ   

1)  มีระบบข้อมูลที่ใช้วางแผนการรับนักเรียนที่สมบูรณ์ 
2)  ประชากรวัยเรียนที่เป็นเด็กตกหล่นได้รับการช่วยเหลือให้ได้เข้ารับการศึกษาในรูปแบบที่ 

เหมาะสม และทั่วถึงเสมอภาค 
3.2  เชิงปริมาณ 

1)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 สมัครเข้าเรียน  
ครบตามจ านวน  

2)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 120 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
จ านวน 80  คน 

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  
 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) จัดท าแผนรับนักเรียน 
3) ตั้งคณะท างาน / ประชุม
มอบหมาย 

พ.ค. – ธ.ค. 
2565 

นางสาวพนัสดา 
มาตราช 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) ด าเนินการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
2) ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

ม.ค. – มี.ค.
2566 

 
 

นางสาวพนัสดา 
มาตราช 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  3) ด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
4) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
5) จัดชั้นเรียน 
6) รายงานตัว/มอบตัว 

  

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

มี.ค. 2566 นางสาวพนัสดา  
มาตราช 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นางสาวพนัสดา 
มาตราช 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   5,000  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,000 1,000 - 1,000 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(100 คน x 1 มื้อ x 25 บาท) 

- 2,500 - 2,500 - 2,500 

3 ค่าปูายประชาสัมพันธ์ - 1,500 - 1,500  1,500 

 รวม - 4,000 1,000 5,000 - 5,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานรับนักเรียน  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จ านวน 120 คน  
2.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จ านวน  80  คน 

 
1.   บันทึกสรุปจ านวนนักเรียน   
     ที่รับสมัคร ม. 1 และ ม. 4 
2.  แบบประเมินโครงการ 

 
1.   แบบบันทึกข้อมูล 
 
2.   แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.   จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนระดับชั้น ม.1และ ม. 4  
เต็ม 100  

 
1.   บันทึกสรุปจ านวนนักเรียน   
     ที่รับสมัคร ม. 1 และ ม. 4 
2.  แบบประเมินโครงการ 

 
1.    แบบบันทึก 
 
2.    แบบประเมินโครงการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

1) โรงเรียนมีระบบข้อมูลการรับนักเรียนที่ใช้วางแผนการรับนักเรียนที่สมบูรณ์ 
2) ประชากรวัยเรียนที่เป็นเด็กตกหล่นได้รับการช่วยเหลือให้ได้เข้ารับการศึกษาในรูปแบบที่ 

เหมาะสม และทั่วถึงเสมอภาค 
 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 100 มีโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน และได้รับโอกาสการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
  2) จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 เต็มจ านวน 
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11. โครงการ            ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  5,6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.2 / 2.1,2.2,2.3 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (นางสาวพนัสดา มาตราช) 
งบประมาณ  4,000  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ประเมินภายในจะยึดมาตรฐานการศึกษาชาติ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพด้านคุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   โรงเรียนจะต้องด าเนินงานในมาตรฐานทั้งหมดให้ประสบความส าเร็จและเกิดเป็นรูปธรรมในโรงเรียน
และจะต้องมีเอกสารเอาไว้คอยอ้างอิงข้อมูลโดยจะต้องจัดเป็นระบบให้ชัดเจน  ดังนั้นงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโพนพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้
โรงเรียนมีคุณภาพและมีความพร้อมรับการประเมินทั้งภายในจากต้นสังกัดและจากภายนอก 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือด าเนินการให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทางด้านการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 
2.3  เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินหรือศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
2.4  เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ( ประเมินทุก 5 ปี ) 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 
118 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ   

1) โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการรับการประเมินหรือส าหรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
2) โรงเรียนต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในการจัดระบบการศึกษาใน 

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 เชิงปริมาณ 

1) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา จ านวน ร้อยละ 85  มีความตระหนักและให้ 
ความส าคัญรวมทั้งร่วมมือต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) โรงเรียนมีเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีความพร้อมด้านข้อมูลและพร้อมใน 
การรับการประเมิน 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
รอ้ยละ 85 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) - ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค.2565 นางสาวพนัสดา 
มาตราช 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
- ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาแต่ละ
มาตรฐานประเด็นพิจารณา 
- ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผล
ประเมินมาวิเคราะห์ 
- สรุปรายงานการประเมินตนเอง 
- รายงานต้นสังกัด 
- เผยแพร่ผลการประเมิน 
 
 

พ.ค. 2565 
ถึง 

มี.ค. 2566 

นางสาวพนัสดา 
มาตราช 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

119 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

ประเมินโครงการ  มี.ค. 2566 นางสาวพนัสดา 
มาตราช 

4. ขั้นติดตามแก้ไข 
ปรับปรุง 

น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นางสาวพนัสดา 
มาตราช 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   4,000  บาท   (สี่พันบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 2,300 2,300 - 2,300 
2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(22 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
- 1,100 - 1,100 - 1,100 

3 ค่าเย็บเล่มรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR)  
(10 เล่ม  x  60 บาท) 

- 600 - 600 - 600 

 รวม - 1,700 2,300 4,000 - 4,000 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา 2565 
8. สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

 
บันทึกการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

 
     แบบบันทึกจัดเก็บข้อมูล 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ด าเนินงานพัฒนาตามแผน

ติดตามและตรวจสอบ 
2. ประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนา 

 
การนิเทศ 

 
ประเมินจริงจากผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
การนิเทศ แบบสอบถาม 

 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

1) โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินหรือส าหรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
2) โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในการจัดระบบการศึกษาสถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร้อยละ 85  มีความตระหนักและมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

121 

12. โครงการ            วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ           ใหม่           ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    1,3 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  4 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน     
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ข้อ 2.3, /2.4  
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.3, 3.4, 3.5/3.3, 3.4, 3.5   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานวิจัยเพื่อการศึกษา  (นายบัญชา ชินโณ) 
งบประมาณ  2,500  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ก าหนดให้ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่
ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้   และในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ความต้องการ 
ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพรวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

งานวิจัยที่ครูท าขึ้นเป็นงานวิจัยเพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้สื่อที่ตนสร้างข้ึน  แล้วน าไป
ทดลองใช้สอนกับนักเรียนในชั้นเรียนเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นข้อสรุปได้ว่าสื่อที่ตนสร้างขึ้นใช้ได้ดีเพียงใด ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูต้องมีบทบาทมากกว่าเดิม คือวิจัยควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจึงต้องกลายเป็นครูนักวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึง
จัดท าโครงการพัฒนาครูเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียน 
2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ครูอาจารย์สามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอน 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ   

กระบวนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม      

3.2  เชิงปริมาณ 
   ครูในโรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 100  ท าการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และเป็น
สารสนเทศโรงเรียน 

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผน 
2) จัดท าแผนการท าวิจัย 
3) ตั้งคณะท างานประชุม
มอบหมาย 

มิ.ย. 65 นาบบัญชา ชินโณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) ครูจัดท าวิจัย 
2) จัดประกวดผลงานวิจัยในชั้น
เรียน 
3) ประกาศผลการประกวด มอบ
รางวัลและเกียรติบัตร 

ก.ค. – ธ.ค.
2565 

นาบบัญชา ชินโณ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการฯ 
2) จัดท ารายงานโครงการฯ 

ธ.ค. 2565 นาบบัญชา ชินโณ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

ธ.ค. 2565 นาบบัญชา ชินโณ 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน   3,500  บาท   (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,400 1,400 - 1,400 

2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(22 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 

- 1,100 - 1,100 - 1,100 

 รวม - 1,100 1,400 2,500 - 2,500 
หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน – ธันวาคม 2565 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานวิจัยเพื่อการศึกษา  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
    ครูท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

 
การด าเนินการวิจัยและ 
รายการงานวิจัยของครู 

 
แบบประเมินและรายงานการวิจัย 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
    กระบวนการวิจัยสามารถ
แก้ป๎ญหาการเรียนการสอนและ
ช่วยพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
1) การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียน 
2) ประเมินจากศักยภาพของ
นักเรียน 

 
1) แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
2) แบบประเมินศักยภาพนักเรียน 

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ    

 ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือแก้ป๎ญหาการจัดการเรียนการสอนได้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้ 

ด้านปริมาณ 
  1) ครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนสภาพการเรียนการสอนในทางที่พึงประสงค์มากขึ้น 

2) ครูร้อยละ 85 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง   
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13. โครงการ            ห้องสมุดมีชีวิต 
ลักษณะโครงการ           ใหม่          ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่    5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2,3 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ./ โรงเรียน  
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อ 1.1.1,1.1.2, 1.1.4 /1.1.1,1.1.2, 1.1.4 
      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อ 2.5, 2.6 / 2.5,2.6,2.7 
      มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 /3.1,3.2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      งานห้องสมุด  (นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา)  
งบประมาณ  33,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู 
บุคลากรมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตจะเกิดขึ้น
ได้   นักเรียนต้องมีนิสัยรักการอ่านจะท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542 ที่ยึดหลักว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้  และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด  กระบวนการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  
และเต็มตามศักยภาพ  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด   การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้แก้ป๎ญหา  การเรียนจากประสบการณ์จริง  สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน  และจัด
กิจกรรมบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการอ่านในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียน  การจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะห้องสมุด    ให้
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เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้วยหนังสือ  สื่อ  และกิจกรรม  จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียนโพนพิทยาคม จะต้องพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
ให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากร โดยจัดท าโครงการห้องสมุดมีชีวิตขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วารสาร และ สิ่งพิมพ์ 
1.2 เพ่ือปลูกฝ๎งและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์  

สังเคราะห์ และรู้จักแก้ไขป๎ญหาอย่างมีระบบ 

1.3 เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงคุณภาพ   

1) ห้องสมุดมหีนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ต่างๆ  ที่เพียงพอและมีบรรยากาศร่มรื่น น่าใช้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

2) นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 
3.2  เชิงปริมาณ 

  1)  นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 80  ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
2) นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน ใฝุรู้  ใฝุเรียนและมีทักษะการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง 
  3)  ห้องสมุดโรงเรียนโพนพิทยาคมมีหนังสือ วารสารต่างๆ ที่ทันสมัย และเพียงพอไว้บริการสมาชิก 

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 

1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ป๎ญหา 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค. 2565 นางสาวจิณณ์พัชร์   
โคนสักขวา 

 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 

1) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
2) กิจกรรมจัดซื้อหนังสือ 
วารสาร หนังสือพิมพ์ 
3) กิจกรรมซ่อมแซมหนังสือ 
4) กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

 
พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

นางสาวจิณณ์พัชร์   
โคนสักขวา 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ติดตาม ก ากับ แก้ป๎ญหา  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    
2) สรุปผลการด าเนินงาน 
3) รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2566 นางสาวจิณณ์พัชร์   
โคนสักขวา 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นางสาวจิณณ์พัชร์   
โคนสักขวา 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 33,000  บาท   (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ................................................................ ............................................................... 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อหนังสือ/วารสาร - - 20,000 20,000 - 20,000 

2 กิจกรรมรักการอ่าน - - 4,000 4,000  4,000 
3 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด

และซ่อมแซมหนังสือ 
- 500 4,500 5,000 - 5,000 

4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - 1,000 3,000 4,000 - 4,000 

รวม - 1,500 31,5000 33,000  33,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานห้องสมุด  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1. ห้องสมุดมีหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
เพ่ิมข้ึน วารสาร จ านวน 2 ฉบับ/เดือน 
หนังสือพิมพ์รายวัน 
2. นักเรียนใช้บริการห้องสมุดเฉลี่ยร้อยละ 
80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
3. ห้องสมุดจัดระบบโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และมีสื่อ CAI และ E-BOOK  

 
1. แบบรายงานผลการ      
ปฏิบัติงาน 
2. สรุปจ านวนนักเรียนที่ส่ง
แบบบันทึกรักการอ่าน 
3. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
4. สถิติการยืม – คืน 
5. จ านวนหนังสือของ
ห้องสมุด 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
1. แบบบันทึกรักการอ่าน 
2. บันทึกการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
3. บันทึกการยืม-คืน 
4. แบบส ารวจความต้องการ
หนังสือ 
5. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
6. แบบสรุปผลการท าโครงการ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1) นักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด  
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2) บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 80 รับรู้
ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ป๎จจุบัน 
3) นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน 

 
1. แบบรายงานผลการ      
ปฏิบัติงาน 
2. สรุปจ านวนนักเรียนที่ส่ง
แบบบันทึกรักการอ่าน 
3. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 
4. สถิติการยมื – คืน 
5. จ านวนหนังสือ 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
1. แบบบันทึกรักการอ่าน 
2. บันทึกการเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด 
3. บันทึกการยืม-คืน 
4. แบบส ารวจความต้องการ
หนังสือ 
5. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
6. แบบสรุปผลการท าโครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ   

นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สังเคราะห์และรู้จักแก้ป๎ญหา
อย่างเป็นระบบ 

ด้านปริมาณ 
 1) ห้องสมุดโรงเรียนโพนพิทยาคมมีจ านวนหนังสือเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่  6 มีนิสัยรักการอ่านและเข้าใช้บริการของห้องสมุด
มากขึ้นร้อยละ 80  
 3) นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดในการค้นหาข้อมูลเพิ่มมากข้ึน 
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14. โครงการ   ส่งเสริมทักษะกระบวนการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.    
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1  
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,  1.1.5/ 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,1.1.6,   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อ 2.3 / 2.3   
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.1, 3.2 ,3.3/ 3.1, 3.2     
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (นางสาวพนัสดา  มาตราช) 
งบประมาณ  24,000 บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกป๎จจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของ 
ทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกัน 
เทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 
วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
หลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่ง
ความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy 
for all) เพ่ือที่จะมีความรู้ ความเข้าใจ โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น และน าความรู้ไปใช้
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อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นเราควรปลูกฝ๎่ง
ให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ 

1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ มุ่งเน้นกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต การรวบรวมข้อมูล การทดลอง และการสรุปผลเป็นส าคัญ การจัดการ
เรียนรู้จึงเป็นแบบที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาการใน 3 ด้าน คือ  

1. ความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) คือ ท าให้ผู้เรียนเกิด ความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นที่จะน าไปใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  

2. ด้านเจตคติและอารมณ์ (Affective Domain) คือการสร้างความรู้สึกที่ดีงามต่อสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อม 
ของตนเอง ไม่มีอารมณ์ท่ีหวั่นไหวง่ายมีเหตุผลในการพิจารณาตัดสินป๎ญหาต่างๆ 

3. ด้านจิตทักษะ (Psychomotor Domain) คือ ท าให้ผู้เรียนเกิดความช านาญในการกระท ากิจกรรม 
ต่างๆ เช่น มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ มีทักษะการวัด การเขียนได้
ถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว เป็นต้น  
สรุปผลโดยการอภิปรายเป็นกลุ่ม แล้วเสนอผลงานแต่ละกลุ่มต่อชั้นเรียน หรือมีการอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น เป็นต้น 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และความรู้ใหม่ โดยมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน ผู้เรียน
มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล ได้น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการคิดและ
พัฒนาทักษะรอบด้านของตัวผู้เรียน อีกท่ังยังท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสืบค้นหาค าตอบด้วยตนเอง สามารถคิด
และตัดสินใจได้ รวมไปถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยที่ครูผู้สอนมีการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์เครื่องมือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทันต่อโลกยุคป๎จจุบันเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น จึงควรได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชนและโรงเรียน 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพื่อให้มีอุปกรณแ์ละสารเคมีเพียงพอต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.2  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ง่ายๆตามความสนใจโดยใช้กระบวนการแก้ป๎ญหาด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีข้ันตอน 
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3. เป้าหมาย 
      3.1  เชิงคุณภาพ 

      1) ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับดีขึ้นไปสามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการศึกษาในระดับสูงได้ 

      2) โรงเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน 
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

3.2  เชิงปริมาณ 
     1)  ผู้เรียนมีอุปกรณ์และวัสดุใช้ในปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ครบถ้วน  ร้อยละ 80 
     2) นักเรียนร้อยละ 80 เกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะชีวิต  ทักษะการคิด 

 การจัดการการสื่อสารและปฏิบัติได้จริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับดีขึ้นไป 
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

1.1.2  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ป๎ญหา 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผนหา 
2) ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
 

พ.ค. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) กิจกรรมส่งเสริมการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
2) กิจกรรมจัดซื้อสื่อและ
สารเคมีในการทดลอง 
3) กิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
4) กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนฟิสิกส์ 

 
พ.ค. 65 – ก.พ. 66 

 
พ.ค.  – ส.ค. 65 

 
พ.ค. 65 – ก.พ. 66 

 
 

พ.ค. 65 – ก.พ. 66 
 

 
นางสาวพนัสดา 
 
นางสาวพนัสดา 
 
นางสาวปรีชญา 
 
 
นายยุทธณา 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการด าเนินงาน 
2) รายงานผลการด าเนินงาน 

มี.ค. 2566 นางสาวพนัสดา 
 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง น าผลการประเมินมา
เปรียบเทียบ ปรับปรุงพัฒนา 

มี.ค. 2566 นางสาวพนัสดา 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 24,000  บาท   (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

- 500 2,500 3,000 - 3,000 

2 กิจกรรมจัดซื้อสื่อและสารเคมี
ในการทดลอง 

- - 6,000 6,000 - 6,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- - 11,000 11,000 - 11,000 

4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนฟิสิกส์ 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

รวม - 500 23,500 24,000 - 24,000 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและน าความรู้ไป
บูรณการกับรายวิชาอ่ืนๆ 

 
ตรวจสอบผลงานและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
1. แบบรายงานพัฒนาการเรียนรู้ 
2.แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แฟูมสะสมผลงาน 
4.แบบบันทึกการสังเกต สัมภาษณ์ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. ผู้เรียนชอบเรียนในรายวิชา
วิทยาสาสตร์และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนวิทยาสาสตร์ 
3. มีวัสดุอุปกรณ์การทดลอง  
4. ผู้เรียนมีผลงานโดยจัดการเรียน
การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
1. สอบถามประเมินความพึงพอใจ 
2. สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
3. ตรวจสอบเอกสารการสอน 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์การสอนสาระ
วิทยาศาสตร์ 
5. ตรวจบันทึกหลังการสอน 
6. น าเสนอผลงานของผู้เรียนจาก
การเรียนรู้เสร็จสิ้น 

 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
3. แบบบันทึกการลงทะเบียนใช้
เอกสารและสื่อการเรียนการสอน 
4. แบบบันทึกการใช้อุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
5. แบบบันทึกหลังการสอน 
6. แบบประเมินโครงงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ดา้นคุณภาพ 

1) นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและน าไป 
บูรณาการกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
3) มีสื่อการเรียนการสอน เอกสารเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์การทดลอง และมีแหล่งการ 

เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกรายวิชาเพ่ิมข้ึน 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตร์ จ านวน 2 แห่ง 
4) มีสื่อการเรียนการสอนและเอกสารเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ 
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15. โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.    
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    2, 4, 5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2, 4, 5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อ 1.1.5,1.2.1 / 1.1.8,1.2.1 – 1.2. 7    
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.3/ 2.6 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ข้อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4/3.1, 
3.2, 3.3, 3.4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล) 
งบประมาณ  15,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษาทุกแห่ง มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ส่งเสริมให้แก่นักเรียนและเยาวชนในเขตบริการให้มีความรู้ความสามารถมี
พัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
โรงเรียนโพนพิทยาคม  ด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมายภารกิจให้สถานศึกษาน ามา
ปฏิบัติอย่างเต็มที่    

กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี เป็นกิจกรรมที่สร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ สร้างสุนทรียภาพให้ผู้ที่ศึกษา
และร่วมกิจกรรมมีลักษณะนิสัยที่ดี ในการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นป๎จจัยหนึ่งที่ท าให้ร่างกายแข็งแรง  
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้   
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โรงเรียนโพนพิทยาคมเห็นความส าคัญของจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการข้ึนเพ่ือให้นักเรียนของ
โรงเรียนได้มีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี จะส่งผลให้การพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสติป๎ญญา และด้านจิตใจควบคู่กันไปด้วย    
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาให้บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถพ้ืนฐาน  มีทักษะและสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีไทย – 

ดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากลและนาฎศิลป์ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรีไทย – ดนตรีพื้นเมือง ดนตรี

สากลและนาฎศิลป์ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียนมีความสุขและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  ดนตรีไทย – ดนตรีพื้นเมือง  ดนตรีสากล   

และนาฎศิลป์ 
2) นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะ สามารถน าความรู้ทางศิลปะไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไป

บูรณาการกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการศึกษาต่อ อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 
3) นักเรียน มีทักษะความรู้ ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางศิลปะ  

ดนตรี-นาฏศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก 
4) นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ปราศจากโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด อยู่ในระดับดี 

3.2  เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
2) นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 
3) นักเรียนร้อยละ 80มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
4) นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
5) นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก 
6) นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะความรู้  ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทาง 

ศิลปะ  ดนตรี – นาฏศิลป์ มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนเสนอขออนุมัติ 
3. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1)  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
- ส ารวจความต้องการใช้สื่อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้และฝึก
ทักษะปฏิบัติ 
2)   กิจกรรมพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาดนตรี 
 - ส ารวจความต้องการใช้สื่อ
วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ ฝึก
ทักษะปฏิบัติตามหน่วยการ
เรียนรู้ 
3) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชานาฎศิลป์ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อ 
 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ ฝึก
ทักษะปฏิบัติหน่วยการเรียนรู้ 
4) กิจกรรมปรับปรุงห้องศิลปะ
และดนตรี 

พ.ค. 2565 - 
มี.ค. 2566 

นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการ 
2) จัดท าแบบรายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ 

มี.ค. 2566 นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

4. ขั้นตดิตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการต่อไป  

มี.ค. 2566 นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 15,000  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ .................................................................................................................... ........... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

- - 2,000 2,000 -  2,000 

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี 

 - 2,000 2,000 - 2,000 

3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชานาฎศิลป์ 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

4 กิจกรรมปรับปรุงห้องศิลปะ
และดนตรี 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

 รวม - - 15,000  15,000 - 15,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานผล

การปฏิบัติงาน จ านวน  4  รายวิชา 
2. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มี

วิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

3. สื่อการเรียนการสอน จ านวน 10  ชิ้น และ
แหล่งการเรียนรู้ จ านวน 1 แห่ง 

4. วงดนตรีสากล จ านวน 1 วง 
5. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะ  

 
1. การประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 
2. การตรวจสอบบันทึก

หลังสอน 
3. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
4. การตรวจสอบการ

จัดตั้งวงดนตรีสากล  
 5. การทดสอบ

ความสามารถทางศิลปะ 
การส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะ 

 
1. แบบบันทึกการ

ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

2. แบบบันทึกหลังสอน 
3. ตรวจสอบการจัดท าและ

การใช้เอกสารเสริมทักษะ
ศิลปะ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. แบบบันทึกการจัดตั้งวง

ดนตรีสากล การจัดหา
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
2. มีแผนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

และมีการปรับปรุง แก้ไขการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน 

3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน 
      ศิลปะ  ดนตรีไทย – ดนตรีพื้นเมือง   
      ดนตรีสากล  และนาฎศิลป์ 
4.   นักเรียน โรงเรียน  ชุมชน  พึงพอใจ 

 
1. การประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 
2. การตรวจสอบบันทึก

หลังสอน 
3. การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
4. การตรวจสอบการ

จัดตั้งวงดนตรีสากล  
 5. การทดสอบ

ความสามารถทางศิลปะ 
การส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศิลปะ 

 
1. แบบบันทึกการ

ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

2. แบบบันทึกหลังสอน 
3. ตรวจสอบการจัดท าและ

การใช้เอกสารเสริมทักษะ
ศิลปะ 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. แบบบันทึกการจัดตั้งวง

ดนตรีสากล การจัดหา
เครื่องดนตรีและอุปกรณ์ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ด้านศิลปะ  การเล่นดนตรี การเต้น  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  มีจิตใจ
แจ่มใส 

2) นักเรียนมีผลงานที่เกิดจากทักษะความคิด  ความสามารถของตัวเองและบุคลากรในโรงเรียน   
ชุมชน  ผู้ปกครองหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นและชื่นชมความสามารถและการแสดงทักษะความคิด  ความสามารถ
ของนักเรียน 
 ด้านปริมาณ 
  ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์ 
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16. โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 2, 4, 5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1, 2 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อ 1.1.1, 1.1.5/ 1.1.2, 1.1.3,1.1.4,1.1.8    
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 3.1 - 3.4/3.1 - 3.4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   (นางสาวกนกกร  สุวรรณไตรย์) 
งบประมาณ  19,500  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ในป๎จจุบัน ภาษาต่างประเทศเป็นป๎จจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในชีวิต
ทั้งนี้เนื่องจากวิทยากรต่างๆ ที่เข้าสู่ประเทศไทยต้องใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือเป็น
ภาษาสากลในการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ตระหนักเห็น
ความส าคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีงานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยด าเนินการจัดท า จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนและปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระเพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาของผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ของโลกในยุคป๎จจุบันอยู่เสมอ 

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จในการสื่อสารนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษา ทั้งทักษะการฟ๎ง การพูด การอ่านและการเขียนโดยผ่านโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมจากสื่อเสมือนจริง 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1   เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เพิ่มข้ึน 
2.2   เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรและนักเรียนเห็นความส าคัญในการเรียนรู้ภาษาเพ่ือน าไปใช้ในการสื่อสาร 
2.3   เพ่ือเพ่ิมเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4   เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการแสดงออกซ่ึง

ความสามารถทางภาษา 
2.5   เพ่ือพัฒนาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมการน าวิธีการที่

หลากหลายมาใช้ในการวัดการประเมินผลผู้เรียน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
1)  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
2)  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมประสบความส าเร็จในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

3.2 เชิงปริมาณ 
1) บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมร้อยละ 72 มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสาร 
2) บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมร้อยละ 72 ประสบความส าเร็จในการสื่อสารด้วย 

ภาษาอังกฤษ 
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 
ร้อยละ 72 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ดี 
ร้อยละ 72 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผนโครงการ 
2) เขียนเสนอขออนุมัติ 
3) ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) กิจกรรมวันคริสต์มาส 
3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาของผู้เรียน 
4) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ธ.ค. 65 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
นางมะลิวัลย์ 

 
นางสาวกนกกร  
นางสาวกนกกร 

 
นายอุ่น 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการ 
2) จัดท าแบบรายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ 

มี.ค. 2566 นางสาวกนกกร 
สุวรรณไตรย์ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการต่อไป  

มี.ค. 2566 นางสาวกนกกร 
สุวรรณไตรย์ 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน  19,500  บาท   (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

- - 4,000 4,000 - 4,000 

2 กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ค่าวัสดุและค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม ครู นักเรียน 
(300 คน x 1 มื้อ x 15 บาท) 

- 4,500 3,000 7,500 - 7,500 

3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษา
ของผู้เรียน 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

- - 3,000 3,000 - 3,000 

 รวม - 4,500 15,000 19,500 - 19,500 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
     บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
โพนพิทยาคมร้อยละ 72 ของ
โรงเรียนโพนพิทยาคม มีเจตคติที่ดี
ต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

 
สอบถาม / ประเมิน 

 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน
โครงการ 

ผลผลิต (Outputs) 
    บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
โพนพิทยาคมร้อยละ 72 ของ
โรงเรียนโพนพิทยาคม ประสบ
ความส าเร็จในการสื่อสารด้วย 
ภาษาอังกฤษ 

 
สอบถาม / ประเมิน 

 
แบบสอบถาม/แบบประเมิน
โครงการ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและประสบ 
ความส าเร็จในการสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นอยู่ในระดับดี 
 ด้านปริมาณ 
  บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมร้อยละ 72 มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สามารถใช้ ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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17. โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 2, 5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1, 2, 3 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ข้อ 1.1.6, 1.2.1/ 1.1.9, 1.2.3, 1.2.4    
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อ 3.1 - 3.3/3.1,3.2,3.3,3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   (นางล าไพ โชคศรี) 
งบประมาณ  15,000  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่ตระหนักถึงการประกอบอาชีพ
และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความตรงต่อเวลา รู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักการท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี  
รู้จักการเสียสละ มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ผู้เรียนได้น าความรู้ความสามารถไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้   

ดังนั้น โรงเรียนเห็นความส าคัญที่จะปลูกฝ๎งให้ผู้เรียนมีความรู้ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพและน าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  มีแนวทางการด าเนินงานทั้งด้านบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร 
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จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในและ
นอกห้องเรียน เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะด้านอาชีพ ความตระหนักและน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี 

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
2.2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้น าหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพต่างๆ งานเกษตรในท้องถิ่น 

เช่น นาข้าว ปลูกเห็ด ปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพด ผักสวนครัว สามารถน าผลิตไปบริโภค เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนและชุมชน อยู่ในระดับดีมาก 

2) นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความตรงต่อเวลา รู้จักการท างานร่วมกับ 
ผู้อื่น รู้จักการท างานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีดี รู้จักการ
เสียสละและมีความอดทน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรักภูมิใจในภูมิป๎ญญาไทย ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

การเกษตร ท้องถิ่น เช่น นาข้าว ปลูกเห็ด ปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพด ผักสวนครัว น าผลิตไปบริโภคในครัวเรือน  
ขายเป็นรายได้เสริม 

2) นักเรียนร้อยละ 85 น าความรู้ทางด้านอาชีพไปต่อยอดในครอบครัว ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
จากการขายผลผลิต 

3) นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 

1.1.6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 85 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 85 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผนโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พ.ค. 2565 ครูกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
1) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนงานบ้านและงานประดิษฐ์ 
2) กิจกรรมพัฒนาสอนงานธุรกิจ 
3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นางสาวสะคราญนิตย์ 
 
นางล าไพ โชคศรี 
 
นายบุญทอม งิ้วก่าน 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปและรายงานผล 
2) สรุปผลการประเมินโครงการ 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นางล าไพ โชคศรี 
 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  มี.ค. 2566 นางล าไพ โชคศรี 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 15,000  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................................... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนงานบ้านและงาน
ประดิษฐ์ 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

2  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนงานงานธุรกิจ 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

 รวม - - 15,000 15,000 - 15,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานชีพ โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
    นักเรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพ
สุจริต เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ  

 
1. การนิเทศติดตาม 
 
2. ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน 

 
1. แบบบันทึก 
 
2. แบบบันทึก 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะการ 

ท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ 
ท างานอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 
แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ  

1) นักเรียนเป็นคนเก่ง และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
2) นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  
3) นักเรียนน าความรู้ด้านอาชีพไปพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขป๎ญหาความยากจนของ 

เกษตรกรภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้  ความเข้าใจทักษะ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการการเกษตร การเกษตร 
ท้องถิ่น เช่น นาข้าว ปลูกเห็ด ปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพด ผักสวนครัว สามารถน าผลิตไปบริโภค เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนและชุมชน 

2) นักเรียนร้อยละ 85 น าความรู้ทางด้านเกษตรไปต่อยอดในครอบครัว ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
จากการขายผลผลิตทางการเกษตร 

3) นักเรียนร้อยละ 85 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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18. โครงการ   พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 2, 4, 5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2, 3, 5, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ  1.1.1, 1.1.5, 1.2.1,1.2.2, / 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.3, 1.2.5   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ข้อ 2.5 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.1 – 3.5 /3.1 - 3.5   
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   (นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา) 
งบประมาณ  19,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยมีความส าคัญท้ังในฐานะที่เป็นภาษาประจ าชาติ  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  การใช้ภาษาจึงเป็น
ทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญไม่ว่าจะเป็นการอ่าน คิดวิเคราะห์  การเขียน  การพูด  และการดู  
รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาเพ่ือสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มี
วิจารณญาณ มีคุณธรรม และมีนิสัยรักการอ่าน  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถในกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมกับ
ระดับชั้นแล้ว จะท าให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนจะด าเนินได้ด้วยความราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
            สภาพป๎จจุบัน ผลจากการประเมินด้านการอ่านของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านอยู่
ในระดับปรับปรุงและอ่านไม่ได้ จ านวนหนึ่ง โรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการอ่าน
และเขียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยจัดให้การเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พร้อมทั้งพัฒนาการอ่าน เขียน ฟ๎ง ดู และการพูดไปพร้อมกัน เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วย
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ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-Net  จ าเป็นอย่างยิ่ง จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
ทดสอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงจัดท าโครงการขึ้น   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET สูงกว่าปีการศึกษาที่

ผ่านมา   
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ  
1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
2)  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3)  ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET สูงกว่าปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา   
3.2 เชิงปริมาณ 

1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
3)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET สูงกว่าปี

การศึกษาท่ีผ่านมา   
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ทีไ่ด้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชือ่ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผนโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3)ประชุมคณะกรรมการ  

พ.ค. 2565 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 

1) กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 2) กิจกรรมเสริมทักษะ 
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
 3) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้  
4) กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทดสอบ(O –NET) 
5) กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
6) กิจกรรมวันภาษาไทย 
7) กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65 

ก.ค. – ธ.ค.65 

 
บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวจิณณ์พัชร์   
นางสาวนุชิดา 
นางสาวจิณณ์พัชร์   

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการ 
2) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นางสาวจิณณ์พัชร์   

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการต่อไป  

มี.ค. 2566 นางสาวจิณณ์พัชร์   

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 19,000  บาท   (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทัว่ไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

2 กิจกรรมเสริมทักษะ 
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรียนรู้ 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

4 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทดสอบ(O –NET) 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

5 กิจกรรมวันสุนทรภู่ - 2,000 3,000 5,000 - 5,000 
6 กิจกรรมวันภาษาไทย - 1,000 2,000 3,000 - 3,000 

7 กิจกรรมวันหนังสือเล่มเล็ก - 1,000 2,000 3,000 - 3,000 

รวม - 4,000 15,000 19,000 - 19,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การภาษาไทย โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Output)         
1)ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และผลสอบ O –NET สูงขึ้น 
3) ผู้เรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้มี
พัฒนาการดียิ่งขึ้น 

 
สังเกต 
สอบถาม  
สัมภาษณ์ 
ทดสอบ 

 
แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1)ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและผลสอบ O –NET สูงขึ้น 
3) ผู้เรียนร้อยละ 80 อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องได้รับการสอนให้
มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น 

 
สังเกต 
สอบถาม  
สัมภาษณ์ 
ทดสอบ 

 
แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านคุณภาพ 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) ผู้เรียนสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ด้านปริมาณ 
1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง  
3)  ผู้เรียนร้อยละ 75 มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET สูงกว่าปี

การศึกษาท่ีผ่านมา 
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19. โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    2, 4, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1, 2, 3 , 5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1.5/ 1.1.4 , 1.1.7, 1.1.8 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.3, 2.4, 2.5/2.2 – 2.6 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ข้อ3.1, 3.2, 3.3 ,3.5 / 3.1, 3.2, 3.3 ,3.5   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นายสุรศักดิ์ จันทร์ธรรม) 
งบประมาณ  17,500  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาต้องยึด
หลักการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีครู
เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพทั้งผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพครูไปพร้อมกัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก
2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
 1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพล
โลก 
 2) นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3) ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ผลิตสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

3.2 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้เรียนเรียนร้อยละ 90 เกิดความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผนโครงการ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3) ประชุมคณะกรรมการ  

พ.ค. 2565 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 
2) กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
3) กิจกรรมวันส าคัญของไทย 
 
4) กิจกรรมเด็กไทยก้าวไกลสู่
อาเซียน 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ก.ค. 2565  
ตลอดปี

การศึกษา 
ส.ค. 65 

 
บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 5) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) สรุปผลการประเมินโครงการ 
2) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการต่อไป  

มี.ค. 2566 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 17,500  บาท   (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา - 2,000 3,500 5,500 - 5,500 

2 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา - 1,000 1,000 2,000 - 2,000 

3 กิจกรรมวันส าคัญของไทย - 1,000 2,000 3,000 - 3,000 
4 กิจกรรมเด็กไทยก้าวไกลสู่

อาเซียน 
- - 2,000 2,000 - 2,000 

5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 

- - 5,000 5,000 - 5,000 

 รวม - 4,000 13,500 17,500 - 17,500 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1) ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีความรู้ มีคุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  
2) นักเรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
3) ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ผลิตสื่อ  

 
การนิเทศ 

     การสังเกต 
การทดสอบ 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบทดสอบ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1) นักเรียนร้อยละ 90  
มีความรักชาติ ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย 
2) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

 
การนิเทศ 
การสังเกต 
การทดสอบ 

 
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบทดสอบ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 
  1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีสื่อการเรียนการสอนในสาระต่างๆ  ที่เหมาะสมกับ 
สาระวิชา และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น 
 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น 
  2) ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน 
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20. โครงการ   ส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬา 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    2, 5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1, 2, 3  
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1.5,1.2.4 / 1.2.7 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.4, 2.5/2.5, 2.6 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.1,3.2,3.3/3.1,3.2,3.3   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (นางสาวนวพร ช านาญเวช) 
งบประมาณ  22,000  บาท  
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาสุขภาพ พลานามัยแก่เยาวชนในวัยเรียน  ถือเป็นนโยบายหนึ่งของ การพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ และการพัฒนาดังกล่าวในเชิงปฏิบัติจ าเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอส าหรับการฝึกฝนใน
แต่ละกิจกรรม ตามนโยบาย สพฐ ด้านการศึกษาที่จะพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีสื่อการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดการเรียนรู้   ดังนั้น เพ่ือให้การเรียนการสอนและ
รูปแบบกิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพ่ือสนอง
นโยบายดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีสมรรถภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง  
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
2) นักเรียนมีทักษะในเล่นกีฬา และได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งข้ึน 
3) นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ 
3.2 เชิงปริมาณ   

 1)  นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 2)  นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในเล่นกีฬา และได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น 
 3) นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม2.3  ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชือ่ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมวางแผนโครงการ 
2) เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3) ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นางสาวนวพร  
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์ 
กิจกรรมที่ 1  ซื้อวัสดุส านักงาน 
กิจกรรมที่ 2  ซื้ออุปกรณ์กีฬา 
กิจกรรมที่ 3  ซื้ออุปกรณ์กรีฑา 
กิจกรรมที่ 4  ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  

 
 
 

พ.ค. 2565 – 
ก.ค. 2565 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

นางสาวนวพร  
 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  เช่น  ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
เป็นต้น 
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ 

มี.ค. 2566 นางสาวนวพร 
 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2566 นางสาวนวพร  
 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 22,000  บาท   (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา - - 20,000 20,000 - 20,000 

2 พัฒนาการเรียนการสอน - - 2,000 2,000  2,000 
 รวม - - 22,000 22,000 - 22,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
    นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม 
เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและ
จิตใจ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ ห่างไกลเสพยาเสพติด 

 
1. การนิเทศ   
2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
1. แบบนิเทศ , แบบสอบถาม 
2. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาใช้
ในกจิกรรมการเรียนรู้  มีทักษะใน
เล่นกีฬา และได้รับการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  

 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
2. นิเทศติดตาม 

 
1. แบบบันทึก 
2. แบบสอบถาม 
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงการมั่วสุม เสพยาเสพติด 

2) นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้  มีทักษะในเล่นกีฬา และได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งข้ึน 

ด้านปริมาณ 
1)  นักเรียนร้อยละ  90 มีความชื่นชอบและชอบกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
2) นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในเล่นกีฬา และได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น 
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21. โครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 2, 4, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1, 2, 3 ,4, 5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1.5,1.2.4 / 1.1.3, 1.1.4, 1.1.8 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.4, 2.5/2.6, 2.7 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.1 - 3.2  / 3.1 – 3.2   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล) 
งบประมาณ  15,000 บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาที่ส าคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการเรียน
การสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือคุณภาพของนักเรียน ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญบูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างจริงจัง และ เพื่อยกระดับคุณภาพของ ครู และนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

 2.2  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
2.3  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้นให้มีประสิทธิภาพ 
2.4  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น 
2.5  เพ่ือจัดบรรยากาศในห้องเรียนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ  

1) นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อ วัสดุ ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3.2 เชิงปริมาณ 
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีสื่อ เพียงพอ เหมาะสม สามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
2) นักเรียนร้อยละ 75 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
1.1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ดี 
ร้อยละ 75 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี 
ร้อยละ 75 

 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) 1) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนด าเนินงาน 
2) ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
3) ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์ในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 

พ.ค. 2565 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 
2) กิจกรรมพัฒนาห้อง 
คณิตศาสตร์ 
3) กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุเรียนรู้ 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
พ.ค.  – ก.ค. 

2565 
พ.ค.  – ส.ค. 

2565 

 
นายบัญชา 
 
นางมัณฑนา 
 
นางรุ่งสว่าง 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  เช่น  ประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค
ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ 

มี.ค. 2566 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2565 บุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 15,000  บาท   (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...............................................................................................................................  
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
(4 คน x 4 มื้อ x 25 บาท) 

- 1,000 4,000 5,000 - 5,000 
 

2 กิจกรรมพัฒนาห้อง
คณิตศาสตร์ 

- 1,000 4,000 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมจัดซื้อสื่อวัสดุ 
การเรียนรู้ 

- 500 4,500 5,000  5,000 

 รวม - 2,500 12,500 15,000 - 15,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9.การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Output) 
1) นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
เพียงพอ 

 
สังเกต 
สอบถาม 
ทดสอบ 
 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
     นักเรียน ครู เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาคณิตศาสตร์และผู้เรียนมี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
สังเกต 
สอบถาม 
 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

 1) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สามารถสอนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ด้านปริมาณ 

  1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  2) ครรู้อยละ 80 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ที่ดีมีคุณภาพเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ 
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22. โครงการ   พัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 3, 4, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  4, 5, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.4, 2.5, 2.6 / 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  (นายบุญทอม งิ้วก่าน) 
งบประมาณ  16,000  บาท  

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีมาตรฐานตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว
ข้างต้น จึงได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือติดตั้งระบบตรวจเช็คการมาเรียน ความประพฤติของนักเรียน 
2.2  เพ่ือพัฒนาครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนไปศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์ ของงานส านักงานกิจการนักเรียน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ   

การติดต่อประสานงานระหว่างครู  และผู้ปกครองสะดวกรวดเร็ว บุคลากรในฝุายปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.2 เชิงปริมาณ 
1)   มีระบบ และเอกสารการตรวจเช็คผู้เรียนทันสมัยและดูแลช่วยนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
2) ครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษาละ 

1 ครั้ง 
3)  มีวัสดุครุภัณฑ์งานส านักงาน ส าหรับใช้ในงานกิจการนักเรียนเพียงพอและมีคุณภาพ 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
กิจการ  
2) กิจกรรมจัดท าบัตรนักเรียน 
 

 
พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 
พ.ค. 2565 

 
นายบุญทอม งิ้วก่าน 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 3) กิจกรรมจัดท าจัดท าคู่มือ
นักเรียน 
4) กิจกรรมไหว้ครู - รับน้องใหม ่

เม.ย. 65 
 

มิ.ย. 65 

นายนรากร สุทธิอาจ 
 
นายบุญทอม งิ้วก่าน 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข  มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 16,000  บาท   (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ .................................................................. ............................................................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

2 กิจกรรมจัดท าบัตรนักเรียน - - 5,000 5,000 - 5,000 
3 กิจกรรมจัดท าจัดท าคู่มือ

นักเรียน 
 1,000 4,000 5,000 - 5,000 

4 กิจกรรมไหว้ครู - รับน้องใหม่ - - 4,000 4,000 - 4,000 
 รวม - 1,000 15,000 16,000 - 16,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานกิจการนักเรียน  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9.การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
       จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในส านักงานและ
บริการแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาติดต่อที่
ส านักงาน 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ/งาน 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
       ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับการบริการอย่าง
สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

การติดต่อประสานงานระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความสะดวกรวดเร็ว บุคลากรใน 
ฝุายปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านปริมาณ 

1)  ได้ระบบการตรวจเช็คผู้เรียนที่ทันสมัยติดตั้งไว้ที่ห้องกิจการนักเรียนจ านวน 1 ชุด 
และมีเอกสารการตรวจเช็คผู้เรียนครบทุกชั้นเรียน 
  2) วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานกิจการนักเรียนมีปริมาณเพียงพอต่อการน ามาพัฒนากิจกรรมต่างๆ  
  3) ครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทุกคน ได้เข้าใจในระบบงานกิจการนักเรียนเป็นอย่างดีหลังได้ไปศึกษา
ดูงาน และสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ มาใช้พัฒนางานกิจการนักเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
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23. โครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 4, 5, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2, 3, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2.1 - 1.2.4  / 1.2.1 – 1.2.7  
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  2.1 – 2.6 / 2.1 – 2.6 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นายบุญทอม งิ้วก่าน) 
งบประมาณ  16,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติป๎ญญา  ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถร่วม
อยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้ด าเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและหลากหลายในป๎จจุบัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความสุข มีความสามารถทาง
สติป๎ญญา ควบคู่ไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริม
ครู ผู้ปกครองและเพ่ือนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
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โรงเรียนโพนพทิยาคม ได้ด าเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและจาก
การประเมินโครงการพบว่าการด าเนินการติดตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียน
ในการแก้ป๎ญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ความปลอดภัยในสังคม ป๎ญหายาเสพติด  ป๎ญหาทางเพศ  สิทธิ
เด็กและอ่ืนๆได้ดี  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติป๎ญญา จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้
ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา 

2.2  เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
2.3  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
2.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน ด้วยกันและ

หน่วยงานอื่นๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ   

1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติป๎ญญา 

2) นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
3) มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
4) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
5) ครู ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน และหน่วยงานอื่นๆ ให้ความร่วมมือ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จนส่งผลให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3.2 เชิงปริมาณ  

1) ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนมีเอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2) ร้อยละ 95 นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามความเป็นจริง 
3) ครูที่ปรึกษาได้ออกไปเยี่ยมบ้าน และท าความรู้จักกับผู้ปกครองของนักเรียนครบในหนึ่ง 

ปีการศึกษา ร้อยละ 90 
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3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

1.2.1การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- คัดกรองผู้เรียน เพ่ือจ าแนก
ผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม คือกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีป๎ญหา 
- ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
เบื้องต้น  
- พัฒนาระบบข้อมูลและภูมิ
ความรู้ที่ทันสมัย  เป็นประโยชน์
และจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
2) ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
 - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 - คัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง 
 - ประชุมสัมมนาเครือข่าย
ผู้ปกครองให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ
ดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน 
 - วางแผนการด าเนินงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 - ด าเนินการตามแผน 

 
พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – ส.ค.65 
ม.ค. – ก.พ.66 

 
นายนรากร  สุทธิอาจ 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญทอม 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 

 
 
 
 
 

 

 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

181 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

  3) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 - ประชุมคร ู
 - จัดเตรียมเอกสารและ
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
 - ก าหนดเวลาและรูปแบบใน
การออกเยี่ยมบ้าน 
 - ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้าน 
 - น าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมา
คัดกรองนักเรียน 
 - จัดกิจกรรมที่ได้คัดกรอง
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาต่อยอด 
 - แก้ไขปูองกันป๎ญหาตามสภาพ
จริง 
 - ติดตามผล 
4) กิจกรรมคัดกรอกนักเรียน
ยากจน 

พ.ค. – ส.ค.65 
ม.ค. – ก.พ.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – ก.ค.65 
ม.ค. 66 

นายบุญทอม 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจักรกฤช 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 16,000  บาท   (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- - 2,000 2,000 - 2,000 

2 กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
วันประชุมผู้ปกครอง 
(300 คน x 2 มื้อ x 15 บาท) 

- 9,000 1,000 10,000 - 10,000 

3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ค่าวัสดุ 
ค่าชดเชยน้ ามันออกเยี่ยมบ้าน 

- 1,500 500 2,000 - 2,000 

4 กิจกรรมคัดกรอกนักเรียน
ยากจน 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(22 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 

- 1,100 900 2,000 - 2,000 

 รวม - 11,600 4,400 16,000 - 16,000 
หมายเหต ุ: ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานกิจการนักเรียน  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. ครูที่ปรกึษาแต่ละชั้นเรียนได้มีและใช้
เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในการเก็บข้อมูล 
2. ได้จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียน
ละ  1 ครั้ง 

 
การสังเกต 
บันทึกภาพกิจกรรม 
การสอบถาม  
บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
บันทึกการประชุม 
การบันทึกพฤติกรรม  
สรุปผลการคัดกรอง 
บันทึกการช่วยเหลือ 

 
ภาพถ่าย 
แบบบันทึก 
การเยี่ยมบ้าน 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการประชุม 
แบบบันทึกพฤติกรรม 
แบบสรุปผลการคัดกรอง 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1. ครูที่ปรึกษาออกไปเยี่ยมบ้าน และท า
ความรู้จักกับผู้ปกครองของนักเรียน
ครบทุกคนในหนึ่งปีการศึกษา 
2. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนได้ให้การ
ดูแลช่วยเหลือปูองกัน แก้ไข นักเรียน
อย่างทั่วถึงและตรงสภาพป๎ญหา 

 
การสังเกต 
บันทึกภาพกิจกรรม 
การสอบถาม 
บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
บันทึกการประชุม 
การบันทึกพฤติกรรม  

 
ภาพถ่าย 
แบบบันทึก 
การเยี่ยมบ้าน 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกการประชุม 
แบบบันทึกพฤติกรรม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

1) ครูสามารถด าเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูและผู้ปกครองสามารถร่วมมือกัน  แก้ไขป๎ญหาและส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

3) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติป๎ญญา อารมณ์และสังคม  
 ด้านปริมาณ 

1) ครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียนมีเอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป 
2) นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมทุกคน ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและ เหมาะสมตามความเป็นจริง 
3) ครูที่ปรึกษาได้ออกไปเยี่ยมบ้าน และท าความรู้จักกับผู้ปกครองของนักเรียนในหนึ่งปีการศึกษา  

ร้อยละ 95 
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24. โครงการ   ทูบีนัมเบอร์วันป้องกันยาเสพติด 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.     
 นโยบายที ่1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 4, 5, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2, 3, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2.1 - 1.2.4  / 1.2.1 – 1.2.7  
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  2.1 – 2.6 / 2.1 – 2.6 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานปูองกันยาเสพติด (นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร) 
งบประมาณ  8,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายของรัฐบาลป๎จจุบันให้ความส าคัญต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาอยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งเน้นการจัดระเบียบลดป๎จจัยเสี่ยง เช่น ยาเสพติด สถานบันเทิง/สถานบริการ ร้านเกม ร้าน
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งเสริมป๎จจัยบวกส าหรับเยาวชน การพัฒนาเยาวชน เพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน 
เช่น การประกวดกิจกรรม การส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ต่างๆ การเล่นดนตรี การอบรมพัฒนาคุณธรรม ครอบครัว
สัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเยาวชน ฯลฯ 

ฉะนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาโครงการ To Be Number One ของโรงเรียนโพนพิทยาคม ให้เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น งานส่งเสริมกิจการนักเรียนจึงได้จัดท าโครงการ To Be Number One ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น โครงการ To be number one จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
คุณภาพ มีศักยภาพ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายท่ีดีสอดคล้องตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหา
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ผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมาหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุรวมทั้ง
ป๎ญหาทางเพศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก มีความม่ันคง และให้เกียรติผู้อื่น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนทุกคน และบุคลากรในโรงเรียนโพนพิทยาคม ตระหนักและให้ความส าคัญในการลด ละ
เลิกยาเสพติด สามารถส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการช่วยเหลือเพ่ือน ให้ค าปรึกษา และ
แก้ไขป๎ญหาผู้มีสุขภาพจิตได้ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นหนึ่งได้โดยไม่
พ่ึงยาเสพติด 
     2.2   เพ่ือให้นักเรียนทุกคน และบุคลากรในโรงเรียนโพนพิทยาคม  มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพจิตที่ดี เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนโพนพิทยาคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม 

เป็นหนึ่งได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
3.2 เชิงปริมาณ 

1) นักเรยีนระดับชั้นม. 1 – 6 และบุคลากรในโรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 90  มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ของชมรม 

2) นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมเป็นหนึ่งได้ 
โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

1.2.1การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 
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มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นางสาวสะคราญนิตย์ 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 

 
2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  

1) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 
2) To Be Number One (เป็น
หนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด) 

 
พ.ค. 2565 – 
มี.ค. 2566 

พ.ค. – ธ.ค.65 
 

นางสาวสะคราญนิตย์  
ครูที่ปรึกษาทุกระดับ 
 

 

 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

187 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นางสาวสะคราญนิตย์ 
นามละคร 

 

4. ขัน้ติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2566 นางสาวสะคราญนิตย์ 
นามละคร 
 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 8,000  บาท   (แปดพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................................. .................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด ค่าท าปูายรณรงค์
ปูองกันต่อต้านยาเสพติด 
ค่าวัสดุอ่ืนๆ 

- 750 1,250 2,000 - 2,000 

2 กิจกรรม To Be Number 
One ค่าจัดท าปูาย ค่าวัสดุ
ปรับปรุงห้อง ค่าวัสดุอ่ืนๆ 

- 1,000 5,000 6,000 - 6,000 

 รวม - 1,750 6,250 8,000 - 8,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานต่อต้านยาเสพติด  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 
188 

9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
     นักเรียนทุกคน และบุคลากรในโรงเรียน
โพนพิทยาคม  ตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการลด ละเลิกยาเสพติด สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนที่มีส่วนในการ
ช่วยเหลือเพ่ือน ให้ค าปรึกษา และแก้ไข 

 
การประเมินกิจกรรม 
บันทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
การรายงานผลสรุปกิจกรรม 

 
แบบประเมินกิจกรรม 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
แบบรายงานผลกิจกรรม 
แบบรายงานผลสรุปกิจกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     นักเรียนระดับชั้น ทุกคน และบุคลากรใน
โรงเรียนโพนพิทยาคม  มีคุณภาพชีวิต และ
สุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นหนึ่ง
ได้โดยไม่พ่ึงยาเสพติด 

 
การประเมินกิจกรรม 
บันทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
การรายงานผลการจัดกิจกรรม 
การรายงานผลสรุปกิจกรรม 

 
แบบประเมินกิจกรรม 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
แบบรายงานผลกิจกรรม 
แบบรายงานผลสรุปกิจกรรม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

1) นักเรียนที่เป็นสมาชิกชมรม และเป็นแกนน าสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ตนเอง 
2) นักเรียนแกนน าสามารถสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแก่เยาวชน และเสริมสร้างทักษะ

การช่วยเหลือผู้มีป๎ญหาสุขภาพเบื้องต้น 
3) นักเรียนที่มีป๎ญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับค าปรึกษาแนะน า ที่ถูกต้องเหมาะสม 
4) นักเรียนได้รับประสบการณ์ และเพ่ิมพูนทักษะจากการฝึกแก้ป๎ญหาและพัฒนา EQ  
5) นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ 

เสริมสร้างความสุขให้กับตนเอง  
6) นักเรียนมีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝุายในการท ากิจกรรม  
7)  นักเรียนมีความเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพ่ึงยาเสพติด 

ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนระดับชั้นม. 1 – 6 และบุคลากรในโรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของชมรม 
2) นักเรียนร้อยละ 90  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมเป็นหนึ่งได้ 
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25. โครงการ   เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและประกันคุณภาพชีวิต 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    5, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2, 3, 5, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2.4  / 1.2.7  
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.3 /2.3 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอนามัยและโภชนาการ (นางสาวนวพร  ช านาญเวช) 
งบประมาณ  8,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน เพื่อเน้นการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน ที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีความส าคัญยิ่ง และผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การที่เด็กจะเจริญเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพโดยสมบูรณ์นั้นจะต้องได้รับการเลี้ยงดู
และส่งเสริมสุขภาพตามวัย เพ่ือสุขภาพที่ดีก็จะท าให้การเรียนดีไปด้วย โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่รวมเด็กนักเรียน
เป็นจ านวนมาก โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝ๎งพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและ
ยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้นักเรียนที่เจ็บปุวยและประสบอุบัติเหตุได้มียารักษาบรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น 

2.2  เพื่อให้นักเรียนมีความสุขความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปูองกันการติดเชื้อจากโรคต่างๆ ด้วยตนเอง 
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 2.3  เพื่อจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้บริการแก่บุคคลในโรงเรียนด้านงานพยาบาล 
 2.4  เพื่อให้นักเรียนได้ส่วนในกิจกรรมด้านบริการเก่ียวกับสาธารสุข 
 2.5  เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพลานามัย 
 2.8  เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนรู้วิธีปูองกันและก าจัดยุงลายไข้เลือดออก ไวรัสโคโรนา - 2019 
 2.9  เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีการแปรงฟ๎นที่ถูกวิธีตลอดจนปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
      1) นักเรียนสามารถปูองกันตนเองให้พ้นจากโรคติดต่อได้และมีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์อย่างเหมาะสม 
      2) ห้องพยาบาลมีความพร้อมเหมาะสมถูกสุขอนามัยมีวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีสามารถบริการได้ 

3) ครูและนักเรียนได้รับการบริการด้านเวชภัณฑ์ยาอย่างทั่วถึง 
3.2  เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
           2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ร้อยละ 95 มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีภาวะโภชการที่ดี  

3) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 95  รู้จักปูองกันสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเปูาหมาย 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 

 

191 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นางสาวนวพร  
ช านาญเวช 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
2) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3) จัดปูายนิเทศเผยแพร่ความรู้ 
4) ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานให้บริการด้าน
สุขอนามัย 

 
ก.ค. 2565  

ถึง 
มี.ค. 2566 

นางสาวนวพร  
ช านาญเวช 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นางสาวนวพร  
ช านาญเวช 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2566 นางสาวนวพร  
ช านาญเวช 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 8,000  บาท   (แปดพันบาทถว้น) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     เงินอ่ืนๆ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 2,000 2,000 - 2,000 
2 ค่าจัดท าปาูยรณรงค์ปูองกัน

โรคติดต่อ 
- 1,000 - 1,000 - 1,000 

3 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  1,000  1,000 - 1,000 

4 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา - - 4,000 4,000 - 4,000 

 รวม - 2,000 6,000 8,000 - 8,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานอนามัยและโภชนาการ  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
    โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยา
เพียงพอต่อการบริการให้กับ
นักเรียนครูและบุคลากร 

 
สถิติการใช้บริการ 
การสังเกต 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบสถิติการใช้บริการ 
แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     นักเรียนและครูได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพ
อนามัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
สถิติการใช้บริการ 
การสังเกต 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบสถิติการใช้บริการ 
แบบสังเกต 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนและครูได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและมีสุขภาพอนามัยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มีเวชภัณฑ์ยาเพียงพอ
ต่อการบริการให้กับนักเรียนครูและบุคลากร 
 ด้านปริมาณ 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
           2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ร้อยละ 90 มีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพสมบูรณ์และมี
ภาวะโภชการที่ดี  
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26.  โครงการ    ป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ             ใหม่        ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 3, 4, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  4, 5, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ข้อ 3.1 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานส่งเสริมกิจการนักเรียน (นายนรากร  สุทธิอาจ) 
งบประมาณ  10,000  บาท  
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในภาวะปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์ หรือภาวะที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด ไม่ตั้งใจ เป็นผลให้เกิดความ 
เสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจและอาจท าให้สูญเสียชีวิตได้ จึงได้มีการจัดท าโครงการ 
ปูองกันอุบัติภัยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียน การเข้าใจกฎจราจร ตลอดจนมี 
การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย โรงเรียนโพนพิทยาคมเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงจัดท าโครงการส่งเสริม ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความตระหนักและ
ปลูกจิตส านึกให้แก่ เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับข่ี การรู้จักปูองกันตัวเองขณะขับขี่ 
ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือ เยาวชนคนอ่ืนๆใน
เรื่องของการปูองกันอุบติเหตุจราจรต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ืออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาทใน 
การขับขี่และรู้จักวิธีการปูองกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 

2.2 เพ่ือก าหนดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวก และคาดเข็ม ขัดนิรภัย 
2.3 เพื่อสร้างแกนน านักเรียนในการรณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกันควบคุม อุบัติเหตุจราจร 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ   

ครูบุคลากร นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จักการปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

3.2 เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม จ านวน 331 คน 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
รอ้ยละของนักเรียน/ครู 

ที่ไดระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 95 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผูรับผิดชอบ 

1 ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผูที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
- แต่งตั้งคณะท างาน 

พ.ค. 2565 นายนรากร สุทธิอาจ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
นักเรียน 

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 

นายนรากร สุทธิอาจ 
 
 

3 ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนิน 
โครงการ 
2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ 

มี.ค. 2566 นายนรากร สุทธิอาจ 
 
 

4 ขั้นติดตามแกไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไข 
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง 
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

มี.ค. 2566 นายนรากร สุทธิอาจ 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 10,000  บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     เงินอ่ืนๆ 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าปูายโครงการ - - 1,000 1,000 - 1,000 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

3 ค่าวิทยากร 1,000 - - 1,000 - 1,000 

4 ค่าอาหาร 331*20 - 6,620 - 6,620 - 6,620 
 ค่าพักเบรก และเครื่องดื่ม - 380 - 380  380 

 รวม 1,000 7,000 2,000 10,000 - 10,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   หอประชุมโรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
       จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปูองกัน
อุบัติภัยในโรงเรียนแก่นักเรียนโพนพิทยาคมทั้ง
โรงเรียนและสร้างแกนน านักเรียนในการ
รณรงค์ ประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปูองกัน
ควบคุม อุบัติเหตุจราจร 

 

การสอบถาม การสังเกต 

 

 

แบบสอบถาม แบบรายงานผล
การ ปฏิบัติงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตาม โครงการ/งาน ผลลัพธ์ Outcomes) 

       ครูบุคลากร นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จัก
การปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 

การสอบถาม การสังเกต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ด้านคุณภาพ 
 1)  นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง 
 2)  เกิดแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุในโรงเรียน 
 3)  โรงเรียนจัดเขตสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัย 
 4)  มีอัตราการสวมหมวกเพ่ิมขึ้น 
 5)  มีจ านวนอุบัติเหตุลดลง 
     ด้านปริมาณ 
          นักเรียนจ านวน 331 คน ครู และบุคลการทางการศึกษาโรงเรียนโพนพิทยาคม มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎจราจร มารยาทในการขับขี่ รู้จักการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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27. โครงการ   พัฒนาระบบโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่        ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบาย
ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1, 3, 4, 6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  4, 5, 6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานส่งเสริมกิจการนักเรียน (นายบุญทอม งิ้วก่าน) 
งบประมาณ  3,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนโพนพิทยาคมได้ก าหนดนโยบายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษาจากสภาพ 
ปัญหาของสังคมที่มีผลกระทบต่อนักเรียน มีการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์
เข้ามาจัดการระบบและควบคุมช่วยเหลือครูและนักเรียนให้ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงและเพ่ือส่งเสริมปูองกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆของนักเรียน เช่น ปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรม ปัญหาทาง
เพศ โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝุายงาน ฝุายงานกิจการ 
นักเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ โดยการจัดซื้อโปรแกรม
รายปีเพื่อรับการปฏิบัติงานให้ด าเนินไปด้วยดี 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานในฝุายกิจการนักเรียนด าเนินการเป็นอย่างมีระบบ ระเบียบ สะดวก รวดเร็ว  
2.2 เพ่ือให้กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.3 เพ่ือติดตั้งระบบตรวจเช็คการมาเรียน ความประพฤติของนักเรียน   

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงคุณภาพ   

การตดิต่อประสานงานระหว่างครู และผู้ปกครองสะดวกรวดเร็ว บุคลากรในฝุายปฏิบัติงานไดอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.2 เชิงปริมาณ 
 1) มีระบบ และเอกสารการตรวจเช็คผูเรียนทันสมัยและดูแลช่วยนักเรียนไดอย่างทั่วถึง 
 2) มีระบบ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3) มีระบบ ตรวจเช็คการมาเรียน ความประพฤติของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
รอ้ยละของนักเรียน/ครู 

ที่ไดระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ 
บริหารและการจัดการ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ม ี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรูอย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู 

ยอดเยี่ยม 
รอ้ยละ 95 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผรูับผิดชอบ 

1 ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
วางแผนก าหนดหน้าที่
รบัผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายบุญทอม งิ้วก่าน 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ 
- ระบบตรวจเช็คการมา 
โรงเรียนของนักเรียน 
- ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
ออนไลน์ 
- แบบบันทึกความดี
ออนไลน์ 
- แบบบันทึกข้อมูล SDQ 
EQ 
- เช็คเวลาเข้าเรียนออนไลน์ 
- แบบบันทึกการออกนอก
บริเวณโรงเรียนออนไลน์ 

พ.ค. 2565 –  
มี.ค. 2566 

นายบุญทอม งิ้วก่าน 

3 ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนิน 
โครงการ 
2วิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 

4 ขั้นติดตามแกไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แกไขส าหรับการจัดท า
โครงการครั้งต่อใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
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5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 3,000  บาท   (สามพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป    เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     เงินอ่ืนๆ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวมทั้งหมด 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 โปรแกรมระบบ

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนออนไลน์ 

- 3,000 - 3,000 - 3,000 

 รวม - 3,000 - 3,000 - 3,000 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 

8. สถานที่ด าเนินการ   งานกิจการนักเรียน โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
       จัดซื้อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ออนไลน์เพ่ือใช้ในส านักงานและบริการแกผู
ปกครองและนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคม 
รวมถึงให้ความสะดวกสบายแก่ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนในการด าเนินงานในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบออนไลน์ 

 

การสอบถาม การสังเกต 

 

 

แบบสอบถาม แบบรายงานผล
การ ปฏิบัติงาน สรุปผลการ
ปฏิบัติงานตาม โครงการ/งาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูบุคลากร
ทางการศึกษาโรเรียนโพนพิทยาคมไดรับการ
บริการอย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

การสอบถาม การสังเกต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     ด้านคุณภาพ 
       การติดต่อประสานงานระหว่างครูนักเรียน และผู้ปกครอง มีความสะดวกรวดเร็ว บุคลากรในฝุาย
ปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ด้านปริมาณ 
 1) ไดระบบการตรวจเช็คผูเรียนที่ทันสมัยติดตั้งไวทีห่้องกิจการนักเรียนจ านวน 1 ชุดและมีเอกสารการ
ตรวจเช็คผูเรียนครบทุกชั้นเรียน 
  2) วัสดุครุภัณฑ์ใช้ในงานกิจการนักเรียนมีปริมาณเพียงพอต่อการน ามาพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
 3) ครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทุกคน ไดเขา้ใจในระบบงานกิจการนักเรียนเป็นอย่างดีหลังไดใช้งาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์และสามารถน าความรูความเขา้ใจที่ไดรับ มาใช้พัฒนางาน กิจการนักเรียนให้
มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีจ านวนอุบัติเหตุลดลง 
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28. โครงการ   พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ลักษณะโครงการ       ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  นโยบาย
ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    3 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  4,6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.2 , 2.4 / 2.4 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานบุคลากร  (นายบัญชา ชินโณ) 
งบประมาณ  75,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการ
เรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ห้องเรียนในวิธีต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ให้มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนโพนพิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษานั้น จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่างๆ เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรได้น าความรู้มาพัฒนางานในทุกๆ ด้าน  

3. เป้าหมาย 
3.1 ชิงคุณภาพ   

1) บุคลากรได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
      2) บุคลากรน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2 เชิงปริมาณ 

1)  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและงานในหน้าที่ครบ 100%  
2)  บุคลากรร้อยละ 95 ได้รับการอบรมสัมมนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมงต่อปี  

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายบัญชา ชินโณ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินกจิกรรมตามโครงการ  
1) กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลงัใจบุคลากร 
2) กิจกรรมอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
3) กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
บุคคล 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ตลอดปี

การศึกษา 
มิ.ย. – ก.ย.65 
 

 
น.ส.กนกกร 
 
นายบัญชา ชินโณ 
 
น.ส.กนกกร 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 4) กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการใช้ 
ICT 

มิ.ย. – ก.ย.65 
 

นายบัญชา ชินโณ 
 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายบัญชา ชินโณ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2566 นายบัญชา ชินโณ 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 75,000  บาท   (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...................................................... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

- 15,000 15,000 30,000 - 30,000 

2 กิจกรรมอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ/
ค่าวัสดุ 

- 25,000 5,000 30,000 - 30,000 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
บุคคล 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

4 กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาด้าน ICT 

1,500 1,500 2,000 5,000 - 5,000 

 รวม 1,500 41,500 32,000 75,000 - 75,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานบุคลากร  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและงาน
ในหน้าที่ครบ  100%   

 
เก็บสถิติการได้รับการ
พัฒนาของบุคลากร   

 
แบบบันทึกสถิติการได้รับ
การพัฒนาของบุคลากร  

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.  บุคลากรได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน             
ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   
2.   บุคลากรน าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สังเกต /สอบถาม 

 
แบบสังเกต/ 
แบบสอบถาม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการประชุมอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน มีความรู้ความเข้าใจใน 
วิชา งานที่รับผิดชอบ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 

ด้านปริมาณ 
1) บุคลากรได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและงานในหน้าที่ครบ 100%    
2) บุคลากรร้อยละ 95 ได้รับการอบรมสัมมนาอย่างน้อยคนละ 20 ชั่วโมงต่อปี  
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29. โครงการ   พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะโครงการ       ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.    
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.5 , 2.6 / 2.5, 2.7 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานประชาสัมพันธ์เพ่ือศึกษา (นายบุญทอม งิ้วก่าน/ นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  5,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การสร้างความเข้าใจอันดีงามระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้องมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในการปฏิรูปการศึกษายุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานต่างๆของนักเรียนผ่านสื่อทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ facebook Line 
งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงขอเสนอโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์  ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนสูงสุด ตลอดจนเพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมสู่สาธารณชน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนและชุมชนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.2 เพ่ือประสานความเข้าใจอันดีงามระหว่างนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน  และ 

องค์กรต่างๆ 
2.3 เพ่ือเผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียนโรงเรียนโพนพิทยาคมสู่สาธารณชน 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงคุณภาพ  
           1) พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์จัดรายการเสียงตามสายให้มีคุณภาพ           

2) มีการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย 
3) นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน  ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน 

งานประชาสัมพันธ์ และรับรู้ข่าวสาร กิจกรรมของนักเรียน  สามารถน าไปเผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ปกครองได้ในระดับความพึงพอใจมาก 

3.2 เชิงปริมาณ   
1) มีห้องประชาสัมพันธ์จัดรายการเสียงตามสาย ตามโครงการจ านวน 1 ห้อง 

           2) มีสื่อทัศนูปกรณ์รองรับการประชาสัมพันธ์และมีระบบกระจายเสียงที่ดีมีมาตรฐาน  1 ชุด 
3)  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์  ร้อยละ  95 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
นายยุทธณา อาจหาญ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน
ประชาสัมพันธ์ 
2) กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 
 
3) กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์
การศึกษา 

 
มิ.ย. 2565 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
มิ.ย. 2565 

นายบุญทอม งิ้วก่าน 
นายยุทธณา อาจหาญ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
นายยุทธณา อาจหาญ 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการ  

มี.ค. 2566 นายบุญทอม งิ้วก่าน 
นายยุทธณา อาจหาญ 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 5,000  บาท   (ห้าพันบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทัว่ไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...................................................... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - - 2,000 2,000 - 2,000 
2 กิจกรรมจัดท าเว็บไซต์ - 1,000 - 1,000 - 1,000 

3 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
งานประชาสัมพันธ์ 

- 1,000 1,000 2,000 - 2,000 

 รวม - 2,000 3,000 5,000 - 5,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานประชาสัมพันธ์การศึกษา โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  ( Outputs ) 
  นักเรียน  บุคลากรผู้ปกครอง  
ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับรู้ข่าวสารของนักเรียน   
มีความยินดีต่อผลงาน  การร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 

สอบถามความพึงพอใจแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินสภาพจริงจากการ 

แบบสอบถาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. มีมุมประชาสัมพันธ์ 
2. มีระบบกระจายเสียงที่
มาตรฐาน 

สอบถามความพึงพอใจแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินสภาพจริง 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม 
ผลการปฏิบัติงาน 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนมีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมของโรงเรียน 

 ด้านปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 90 ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ทันสมัยเป็นป๎จจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 
210 

30. โครงการ   ประสานความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ       ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.     
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายท่ี 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.1, 2.2 / 2.1, 2.2 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุล) 
งบประมาณ  13,040  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ป๎จจัยที่ท าให้การศึกษาในสถานศึกษาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประการส าคัญ คือ ความร่วมมือ
ประสานประโยชน์ระหว่างชุมชน บ้าน โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือที่ทุกฝุายได้มีโอกาสระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
เสนอความคิดหาแนวทางพัฒนา ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นการท างานแบบประสานประโยชน์  มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมภาคภูมิใจในผลของความส าเร็จที่
เกิดจากการร่วมมือ ร่วมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน   
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
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 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการระดมทรัพยากร ทางการศึกษา ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เครือข่ายผู้ปกครอง ครู ในการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่   
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อประสานประโยชน์  พัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
3.2 เชิงปริมาณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ 
ของตนเองเป็นอย่างดียิ่ง  

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นางรุ่งสว่าง  
จันทรวีระกุล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง และครู 
2) กิจกรรมจัดท าเนียบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
มิ.ย. 2565 

 
พ.ย. 2565 
มิ.ย. 65 

นางรุ่งสว่าง  
จันทรวีระกุล 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นางรุ่งสว่าง  
จันทรวีระกุล 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไป  

มี.ค. 2566 นางรุ่งสว่าง  
จันทรวีระกุล 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 13,040  บาท   (หนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...................................................... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ 
ค่าเอกสาร/ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม/ค่าอาหาร 
(ค่าเบี้ยประชุม) 
(14 คน x 2 มื้อ x 25 บาท) 
(14 คน x 2 มื้อ x 30 บาท) 

- 10,840 1,160 12,000 - 12,000 

2 กิจกรรมจัดท าเนียบ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

- 1,040 - 1,040 - 1,040 

 รวม - 11,880 1,160 13,040 - 13,040 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีการประชุมระดมความคิด
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
การสอบถาม 
การประชุม 

 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกรายงานการประชุม 

 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
      โรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานร่วมมือปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่จนเกิดผลงาน
ความส าเร็จ 

 
การสอบถาม 
การประชุม 

 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกรายงานการประชุม 

 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อประสานประโยชน์  พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน โรงเรียน
ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 

ด้านปริมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนโพนพิทยาคม ร้อยละ 90 มคีวามรู้ความเข้าใจ ในบทบาท 

หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดียิ่ง  
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31. โครงการ   พัฒนาการและด าเนินงานจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
ลักษณะโครงการ       ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.1 , 2.2 / 2.1, 2.2 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  (นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล) 
งบประมาณ  1,500  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานตามระเบียบของราชการ เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงตระหนักและให้ความส าคัญ การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จสูงสุดนั้น ย่อมต้องมีระบบการด าเนินงานตามขั้นตอน
ที่เหมาะสม รัดกุมและต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง หากมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ย่อมส่งผลเสียทั้งต่อ
ตนเองและหน่วยงานโดยตรง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนอันจะท าให้การบริหารงานของ
หน่วยงานได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บุคลากรทุกคนจึงต้องให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเคร่งครัด มีการก าหนดขั้นตอน มาตรการและน าไปปฏิบัติเพื่อปูองกันความเสี่ยงหรือความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง ในป๎จจุบัน การด าเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีอิสระ มีการบูรณา
การซึ่งกันและกันค่อนข้างน้อย ก่อให้เกิดป๎จจัยเสี่ยงและความเสี่ยงค่อนข้างมาก การตรวจสอบ ติดตาม นิเทศและ
ควบคุมการด าเนินงาน จึงเป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการด าเนินงานทุกงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล รักษาทัรพย์สิน
การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและวิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนได้ก าหนดขึ้น 
3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานได้ถูกต้องรุดกุม และมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความตระหนักเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ 

3.2 ด้านปริมาณ   
1) มีเอกสารการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
2) มีเอกสารรายงานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน  

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 90 

 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) วิเคราะห์ความเสี่ยง 
2) ก าหนดมาตรการในการปูองกัน
ความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
3) วางแผนการจัดระบบควบคุม
ภายใน 

พ.ค. 2565 
ถึง 

มี.ค. 2566 

นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 
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ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 4) การปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน 
5) ประเมินความเสี่ยง 
6) รายงานผลการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน 

พ.ค. 2565 
ถึง 

มี.ค. 2566 

นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไป  

มี.ค. 2566 นายจักรกฤช  
จันทรวีระกุล 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 1,500  บาท   (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...................................................... 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมด าเนินงานจัดระบบ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 

- - 1,500 1,500 - 1,500 

 รวม - - 1,500 1,500 - 1,500 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. เอกสารการจัดระบบการ 
ควบคุมภายในหน่วยงาน  
2. เอกสารรายงานการ 
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม 
ภายใน  

 
1. การตรวจสอบระบบการ

ควบคุมภายในหน่วยงาน 
2. การตรวจสอบรายงานการ

ปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน 

 
1. แบบบันทึกการตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในหน่วยงาน 
2. แบบบันทึกการตรวจสอบ

รายงานการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. บุคลากรปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายใน 
2. บุคลากรมีความตระหนัก

เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบราชการ 

 
1. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
2. การประเมินผลเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ราชการ 

 
1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
2. แบบประเมินผลเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ราชการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

1) บุคลากรปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความตระหนักเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ 
3) โรงเรียนมีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ   
1) โรงเรียนมีเอกสารการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานถูกต้อง  
2) โรงเรียนมีเอกสารรายงานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน  

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารประจ าปีการศึกษา 2565 

Annual Action Plan 2022 
218 

32. โครงการ   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ             ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    5 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  2, 5 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.1.1 - 1.2.4  / 1.1.1 - 1.2.7  
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.5 /2.5 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานอาคารสถานที่ (นายอุ่น อุปติ/นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  20,000  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างประกอบกัน เช่น ห้องเรียน บริเวณ 
โรงเรียน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะห้องเรียนควรสะอาด  มีความสะดวกสบาย  อบอุ่น  และมี
ระเบียบพร้อมที่จะเรียน เป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนั้น  ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการด้านวัสดุ
ส านักงาน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินงาน โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน อยู่ใน
สภาพช ารุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ   ใช้งานได้ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
ต้องจัดหาเพ่ิมเติม โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณ

โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ   
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคน 

เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3) นักเรียน ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว 

3.2 เชิงปริมาณ 
1) สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศที่เอ้ือ  

ต่อการจัดการเรียนรู้ 
2) อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ 

สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของ
ผู้เรียน 
 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 

1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 95 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรม วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายอุ่น อุปติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ 
 
2) กิจกรรมจัดท าปูายยินดี
ต้อนรับหน้าอาคาร 3 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
มิ.ย. –ก.ค. 65 

 
นายอุ่น อุปติ 
 
นายยุทธณา 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายอุ่น อุปติ 
 
นายยุทธณา 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

มี.ค. 2566 นายอุ่น อุปติ 
 
นายยุทธณา 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 20,000  บาท   (สองหมื่นบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   เงินอ่ืนๆ  ระบุ ............................................................................................. .................................. 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภาย

โนโรงเรียน 
- 2,000 13,000 15,000 - 15,000 

2 ค่าจัดท าปูาย - 2,000 3,000 5,000 - 5,000 

 รวม - 4,000 16,000 20,000 - 20,000 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานอนามัยและโภชนาการ  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
1. โรงเรียนสะอาด มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม น่าดู 
น่าใช้ ที่สะอาด น่าดู  น่าใช้ 
2. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มี
ความมั่นคง ปลอดภัย บรรยากาศเอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

 
การนิเทศ   
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
แบบนิเทศ , 
แบบสอบถาม 
แบบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) โรงเรยีนสะอาด มี
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าดู น่าใช้ ที่สะอาด น่าดู  
น่าใช้ อาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มี
ความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

 
การปฏิบัติงาน 
นิเทศติดตาม 

 
แบบบันทึก 
แบบสอบถาม 
สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/งาน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านคุณภาพ 

1) โรงเรียนสะอาด มีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม น่าดู น่าใช้ ที่สะอาด น่าดู  น่าใช้ เป็นป๎จจุบันอยู่เสมอ 
          2)  สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอ้ือ 
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้านปริมาณ 
1) ร้อยละ 95 ของสภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียน มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย   

มีบรรยากาศที่เอ้ือ ต่อการจัดการเรียนรู้ 
2) ร้อยละ 95 อาคารเรียน  อาคารประกอบต่างๆ  อยู่ในสภาพดี  ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการ 

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
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33. โครงการ   จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอของบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่         ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    6 
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  6 
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 2.1 , 2.2 / 2.1, 2.2 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานนโยบาย แผนงาน และโครงการ  (นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล) 
งบประมาณ  5,500  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามงาน  
โครงการและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีระบบในแต่ละปีสถานศึกษา
จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา เพื่อเป็นคู่มือในการด าเนินงานอย่างมีทิศทาง ซึ่งท าให้การ
บริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปปฏิบัติและตรวจสอบได้ 

ดังนั้นแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ในสถานศึกษาที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ ให้ตรงกับลักษณะ
โครงการต่างๆ ตรวจสอบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค ์  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ 
2.2  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงาน

ต่างๆของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ คุ้มค่า และมีประสิทธิผล 
2.3  เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมของแต่กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงาน

ต่างๆ ของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 เพ่ือให้ตรวจสอบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมของแต่

กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

2) โรงเรียนมตีรวจสอบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
3.2 เชิงปริมาณ   

         1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ส าเร็จเป็นรูปเล่ม  ที่ใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินและด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียน 

2) ร้อยละ 80 ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามกรอบวงเงิน 
3) ร้อยละ 80 ชองโครงการมีการตรวจสอบนิเทศติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 

กิจกรรมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ    
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 
 
 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
ร้อยละ 80 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นางรุ่งสว่าง 
จันทรวีระกุล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับ
กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
3) การตรวจสอบนิเทศติดตาม  
 
4) การสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
เม.ย. 2565 

 
เม.ย. 2565 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
มี.ค. 66 

นางรุ่งสว่าง 
จันทรวีระกุล 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นางรุ่งสว่าง 
จันทรวีระกุล 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไป  

มี.ค. 2566 นางรุ่งสว่าง 
จันทรวีระกุล 

 
5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน 5,500  บาท   (หา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...................................................... 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 3,490 3,490 - 3,490 

2 ค่าเช้าเล่มแผนปฏิบัติการ - 800 - 800  800 
3 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

(22 คน x 1 มือ้ x 25 บาท) 
- 550 - 550 - 550 

4 ค่าอาหารกลางวัน 
(22 คน x 1 มื้อ x 30 บาท) 

- 660 - 660 - 660 

 รวม - 2,010 4,190 5,500 - 5,500 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม 2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานนโยบาย แผนงาน และโครงการ  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต (Outputs) 
 1) แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนมีความ
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์ นโยบาย
ของ โรงเรียน สพม. สพฐ.และ ศธ. 
2) การตรวจสอบนิเทศติดตามการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    

 
1. การนิเทศ   
2. การตรวจสอบ 
3. ประเมินการปฏิบัติงาน 

 
1. แบบนิเทศ  
2. แบบตรวจสอบ 
3. แบบรายงาน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม สนอง 
กลยุทธ์  และจุดเน้น ครอบคลุมภารกิจการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบายของ สพม. สพฐ.
และกระทรวงศึกษาธิการ   

 
1. การนิเทศ   
2. การตรวจสอบ 
3. ประเมินการปฏิบัติงาน 

 
1. แบบนิเทศ  
2. แบบตรวจสอบ 
3. แบบรายงาน 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ด้านคุณภาพ 

1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี  ทีใ่ช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมของแต่
กลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานต่างๆของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

2) โรงเรียนมตีรวจสอบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
ด้านปริมาณ 
     1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาเป็นรูปเล่ม  และร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม  

มีการวางแผนการบริหารและการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อนโยบาย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  

2) ร้อยละ 80 ชองโครงการมีการตรวจสอบนิเทศติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรมเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ    
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34. โครงการ   พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน (เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) 
ลักษณะโครงการ        ใหม่          ต่อเนื่อง               
สนองนโยบาย สพฐ.      
 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

สนองนโยบาย สพม. สกลนคร    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษานโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่    1 – 6  
สอคล้องกับพันธกิจและเป้าประสงค์โรงเรียน ข้อที่  1 – 6  
ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้ส่งผลถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สถานศึกษา   
       มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ข้อ 1.1 - 1.6 / 1.1 -  1.9 
       มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อ 1.2 – 2.6  / 2.1 – 2.7 
       มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   3.1 – 3.5 / 3.1 – 3.5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานวิชาการ (นายยุทธณา อาจหาญ) 
งบประมาณ  299,750  บาท  
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ซึ่งเป็นนโยบาย
เร่งด่วน คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นโครงการที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนปกติในชั้นเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามความถนัด ส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ส่งเสริมด้านการกีฬา 
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การท างานเป็นหมู่คณะ การเรียนรู้ด้าน ICT การเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา (โควิค -19) ตามความประสงค์ของผู้เรียนภายใต้ความเห็นชอบและ
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สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคี 4 ฝุาย ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารของโรงเรียน  เป็นกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนา (โควิค -19)  
3. เป้าหมาย 

3.1  เชิงคุณภาพ   
1) นักเรียนทุกคนได้การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้นอกห้องเรียน ทัศน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การระบาดของ
โรคโคโรนา (โควิค -19)  

2) สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3.2  เชิงปริมาณ 

 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (โควิค -19)  

3.3  เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1 
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 

1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ป๎ญหา 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1.1.5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร 

1.1.6 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 
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3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน ข้อ 
ร้อยละของนักเรียน/ครู 

ที่ได้ระดับดีขึ้นไปหรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่  3 
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 100 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ วิธีด าเนินการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นการวางแผน (Plan) ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

พ.ค. 2565 นายยุทธณา 
คณะครูทุกคน 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) ด าเนินการตามโครงการ  
1) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น ครู
นักเรียน  กรรมการ สถานศึกษา
โรงเรียน  ผู้ปกครอง 
2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3) ด าเนินตามกิจกรรม 

 
พ.ค. 2565 

 
 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 65- 
มี.ค. 66 

 
นายยุทธณา 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
คณะครูทุกคน 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล 
(Check) 

1) ประเมินผลการด าเนินงาน    
2) วิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรค 
3) จัดท าแบบรายงานสรุปผล 

มี.ค. 2566 นายยุทธณา 
คณะครูทุกคน 

4. ขั้นติดตามแก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการจัดท าโครงการครั้ง
ต่อไป  

มี.ค. 2566 นายยุทธณา 
คณะครูทุกคน 

5. งบประมาณที่ใช้        จ านวน  299,750  บาท   (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   เงินอุดหนุนทั่วไป     
  เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 เงินอ่ืนๆ  ระบุ ...................................................... 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งหมด ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมกีฬานอก
สถานศึกษา 

- 7,000 8,000 15,000 - 15,000 

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬา
วอลเล่ย์บอลโพนพิทย์ 

- 4,000 4,000 8,000 - 8,000 

3 กิจกรรมสอนเสริมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การสอบ (O-net) 

4,000 3,000 8,000 15,000 - 15,000 

4 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม 

- 8,000 12,000 20,000 - 20,000 

5 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- 500 1,500 2,000 - 2,000 

6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์ 

- 3,500 3,500 7,000 - 7,000 

7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

- 3,000 3,000 6,000 - 6,000 

8 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยและสารานุกรม 

- 2,000 3,000 5,000 - 5,000 

9 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ - 3,000 5,000 8,000 - 8,000 
10 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- 1,000 4,000 5,000 - 5,000 

11 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสะ
เต็มศึกษา 

- 1,000 4,000 5,000 - 5,000 

12 กิจกรรมกีฬาภายใน
สถานศึกษา 

4,000 10,000 9,000 23,000 - 23,000 

13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านภาษาไทย 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

14 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 8,000 10,000 10,000 28,000 - 28,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
15 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร - 2,000 3,000 5,000  5,000 

16 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 2,500 2,500 5,000 10,000 - 10,000 

17 กิจกรรมเสริมสร้างความ
ประพฤติและอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

- 1,500 2,000 3,500 - 3,500 

18 กิจกรรมสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและส้วมสุขสันต์ 

- 2,000 6,000 8,000 - 8,000 

19 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 
ม.ต้น 

- 25,000 5,000 30,000 - 30,000 

20 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 
ม.ปลาย 

- 20,000 5,000 25,000 - 25,000 

21 กิจกรรมจัดระบบเครือข่าย
สารสนเทศ 

- 2,250 18,000 20,250 - 20,250 

22 กิจกรรมพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์
โรงเรียน 

- 2,000 3,000 5,000 - 5,000 

23 กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 
(โควิด - 19) 

- 6,000 30,000 36,000 - 36,000 

 รวม 18,500 119,250 162,000 279,260 - 299,750 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2565   – มีนาคม  2566 
8. สถานที่ด าเนินการ   งานนโยบาย แผนงาน และโครงการ  โรงเรียนโพนพิทยาคม 
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9. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต (Outputs) 

   นักเรียนทุกคนได้การพัฒนา
คุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ทัศนศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT และการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์
การระบาดของโรคโคโรนา  
(โควิค -19)  

 
1. สัมภาษณ์ 
2. สอบถาม 
 

 
1. แบบสัมภาษณ์ 
2. แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

   ร้อยละของนักเรียน ที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT และ
การเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโค
โรนา (โควิค -19)  

 
1. ผลสัมฤทธิ์ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. การสัมภาษณ์ 
4. การสอบถาม 
5. การประเมิน 

 

 
1. เครื่องมือทดสอบ 
2. เครื่องมือประเมิน คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
3.  แบบสัมภาษณ์ 
4. แบบสอบถาม 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 
ด้านปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการตามศักยภาพของตนเองอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน

ของตนเอง 
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บทที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ประจ าปีการศึกษา พุทธศักราช 2565 ส าหรับการก ากับ ติดตาม และ

รายงานผลการด าเนินงาน โรงเรียนโพนพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ได้บริหารจัด
การศึกษารองรับการกระจายอ านาจตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้แผนปฏิบัติ
การประจ าปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลและรายงาน ภายใต้งบประมาณ ทั้งงบบริหาร
จัดการ งบเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามกลยุทธ์ จุดเน้น รายกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสู่เปูาหมาย โรงเรียนโพนพิทยาคม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ ป๎จจัย
ความส าเร็จ และกระบวนน าแผนสู่การปฏิบัติดังนี้ 
 
งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการสถานศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นในการด าเนินงานของสถานศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงานและ 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. งบเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ส าหรับบริหารจัดการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายภายใต้บริบทเพ่ือให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบในระดับ
สถานศึกษา บริหารจัดการเพ่ือตอบสนองตัวชี้วัดและเปูาหมาย ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน สูงสุดสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่และของสถานศึกษา โดยการด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะผลักดันการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาการศึกษาของชาติ และแนวทางการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ตามส่วนราชการต้นสังกัด 
ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารจัดการตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งเบิกจ่าย
งบประมาณตามปฏิทินการด าเนินงานโดยเคร่งครัด โดยเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม 2566 
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนงานและปฏิทินที่ก าหนด ให้เสนอขออนุมัติผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นกรณีๆ ไป 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมใน 

การบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพิ่มสมรรถนะ ด้าน
สารสนเทศ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร เพื่อมุ่งให้หน่วยงาน
ทุกระดับได้มาตรฐาน 

3. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเปูาหมาย 
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน ก าหนดบทบาท 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพป๎จจุบัน และเปูาหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า 
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเปูาหมายวัตถุประสงค์ 

4. ด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
การติดตามประเมินผลและรายงาน 

โรงเรียนโพนพิทยาคม ก าหนดปฏิทินการติดตามประเมินผลและ รายงานผลการด าเนินงานสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติและปฏิทินการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. วันที่ 20 ตุลาคม 2565 รายงานผลการด าเนินงานรอบครึ่งปีการศึกษา 2565 
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) 

2. วันที่ 31 มีนาคม 2566  - รายงานผลการด าเนินงานรอบครึ่งปีการศึกษา 2565 
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) 

เพ่ือประมวลผลภาพรวมรายงานผลการจัดการศึกษา สังเคราะห์ผลการด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนางาน
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาต่อไป 
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แผนผังกระบวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา 
 

 
 

ใช้วงจรกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ PDCA มาปรับให้เข้ากับนโยบายและบริบทของ
สถานศึกษา ในเรื่องการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ (L : Learn) โดยใช้ 
PLC (Professional Leaning Community) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นการบูรณาการ (I : Integrated) เพ่ือให้เกิด 
การเข้าใจ ร่วมมือ และน าสู่การพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภายใต้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนโพนพิทยาคม 
ที่ 21 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  2565 
----------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนโพนพิทยาคม จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีทิศทาง เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 มาตรา 27(1) พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553   
จึงแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นายเอกชัย  วรรณทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางล าไพ  โชคศรี   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ   
3. นาบัญชา    ชินโณ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4 นายบุญทอม  งิ้วก่าน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายยุทธณา  อาจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
8. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที ่อ านวยการ ให้ค าปรึกษา ประสานงานให้การด าเนินงานของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์  และด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
1. นายเอกชัย  วรรณทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางล าไพ  โชคศรี   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายบัญชา  ชินโณ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นางสาวนวพร ช านาญเวช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
5. นายยุทธณา  อาจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
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6. นายสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7 นายบุญทอม  งิ้วก่าน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวสะคราญนิตย์  นามละคร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9. นางมัณฑณา  อินธิแสง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10.  นางมะลิวัลย์ อินธิแสง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
11. นางสาวพุทธชาติ  พลวิเศษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
12. นายอุ่น   อุปติ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
13.  นางสาวจิณณ์พัชร์ โคนสักขวา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
14.  นางสาวกนกกร   สุวรรณไตรย์ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
15.  นางสาวนิศาชล ปุุงค าน้อย  ครชู านาญการ   กรรมการ 
16.  นายนรากร  สุทธิอาจ   คร ู      กรรมการ 
17.  นางสาวนุชิดา ทวีโคตร   คร ู      กรรมการ 
18.  นางสาวปรีชญา ต้นล าภู   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
19.  นางสาวธนารีย ์  บุตรโคษา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
20.  นายอุทัย  บุตะลา   ช่างปูน 4    กรรมการ 
21.  นายชนินทร์  คึมยะราช  คนสวน     กรรมการ 
22. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
23. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวพนัสดา  มาตราช  ครชู านาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
หน้าที ่  
1. ทบทวนแผนกลยุทธ์โรงเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
2. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการปี 2565 และท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 

1. นางล าไพ  โชคศรี   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายยุทธณา  อาจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญทอม  งิ้วก่าน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายบัญชา  ชินโณ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 
8. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
9.  นางสาวพนัสดา มาตราช   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   
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หน้าที ่
1. ด าเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรมและค านวณงบประมาณท่ีจะได้รับในปีการศึกษา 2565 
2. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
4. สรุปรายงานผลการจัดสรรงบประมาณ 

4. คณะกรรมการจัดท าแผนก ากับติดตาม และรายงานผลการใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม 

1. นางล าไพ  โชคศรี   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายยุทธณา  อาจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญทอม  งิ้วก่าน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายบัญชา  ชินโณ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ     กรรมการ 
8. นางสาวปรีชญา ต้นล าภู   ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
9.  นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ   
10. นางสาวพุทธชาติ พลวิเศษ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่
1. จัดท าเอกสารแบบฟอร์มในการบันทึกการใช้เงิน จ่ายเงินแต่ละโครงการ โดยประสานงานกับ งานการเงิน

และงานพัสดุ 
2. แจ้งให้บุคลากรจัดท าแบบขออนุมัติการขอใช้เงินทุกครั้ง และต้องผ่านการอนุมัติการใช้เงินจากกรรมการ 

ผู้บริหารทุกครั้ง ก่อนที่จะของบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. สรุปผลการใช้เงินในแต่ละโครงการหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม 

1. นางล าไพ  โชคศรี   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นายบัญชา  ชินโณ   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  จันทร์ธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
4. นายบุญทอม  งิ้วก่าน   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายยุทธณา  อาจหาญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางสาวนวพร ช านาญเวช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
9.  นางสาวกนกกร สุวรรณไตรย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
10. นางรุ่งสว่าง  จันทรวีระกุล  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางสาวพนัสดา มาตราช   ครชู านาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่
1. จัดท าแบบประเมินผลโครงการและด าเนินการประเมินโครงการทุกโครงการ และให้ผู้รับผิดชอบรายงาน 

ผลการด าเนินงาน และเสนอผู้บริหาร 
2. ประสานงานการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565 ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ 

6. คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารูปเล่มของแผนปฏิบัติการ 

1. นายจักรกฤช  จันทรวีระกุล   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
2. นางมะลิวัลย์  อินธิแสง    ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิณณ์พัชร์  โคนสักขวา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
4. นางสาวพนัสดา มาตราช    ครชู านาญการ   กรรมการ 
5.  นายนรากร  สุทธิอาจ    คร ู      กรรมการ 
6. นางสาวธนารีย์ บุตรโคษา   พนักงานราชการ   กรรมการ 
7.  นางรุ่งสว่าง จันทรวีระกุล    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
8. นางสาวนิศาชล  ปุุงค าน้อย   ครูช านาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวนัดดาวรรณ  โคตรหานาม  ครูธุรการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่
1. ประสานงานการจัดพิมพ์รายละเอียดโครงการและรวบรวมทุกโครงการ/กิจกรรม 
2. จัดท าเป็นรูปเล่ม แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะและเสี ยสละ อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้แจ้งต่อผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   29   มีนาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

 
สั่ง   ณ  วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
 

 (นายเอกชัย  วรรณทอง) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม 


