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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  40  หมู่ที่ 15  ถนนพหลโยธิน  ต าบลสบปราบ  
อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง  รหัสไปรษณีย์  52170  โทรศัพท์  0-5429-6161   โทรสาร0-5429-6263  
เว็บไซต์โรงเรียน :  www.sppit.ac.th  อีเมล์โรงเรียน : spk_school@hotmail.com  ท าการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีพ้ืนที่บริการทั้งหมด   42  หมู่บ้าน  , 4 ต าบล ,  
1  เทศบาล 
ผู้บริหารโรงเรียน 

นายปรีชา  นันติชัย      ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นักเรียน 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้อง 
ม.1 57 76 133 5 
ม.2 91 84 175 5 
ม.3 92 78 170 5 
ม.4 36 66 102 4 
ม.5 58 61 119 4 
ม.6 50 57 107 4 
รวม 384 422 806 26 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sppit.ac.th/
mailto:spk_school@hotmail.com
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ผู้บริหารโรงเรียน     1  คน 
2. ข้าราชการครู              43  คน 
3. พนักงานราชการ     1  คน 
4. ลูกจ้างประจ า               2  คน 
5.  ครูอัตราจ้าง (งบประมาณ)    4  คน 
6.  ครูอัตราจ้าง (นอกงบประมาณ)             6  คน 
7.  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน    1  คน 
8.  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม    1  คน 
9.  ลูกจ้างชั่วคราว     9  คน 
1.  ครูชาวต่างประเทศ     2  คน 
 
อาคารสถานที่ 
1. อาคารเรียน      3  หลัง 
2. อาคารประกอบ     2  หลัง 
3. อาคารพลศึกษา     1  หลัง 
4. อาคารหอประชุม     1  หลัง 
5. โรงอาหาร      1  หลัง 
6. บ้านพักครู      9  หลัง 
7. บ้านพักนักเรียน     2  หลัง 
1 บ้านพักนักการภารโรง              1  หลัง 
12. อาคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1  หลัง 
 
โครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียน  มีดังนี้ 
1.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
2.  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
3.  กลุ่มบริหารงานบุคลากร 
4.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
5.  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
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ผู้อ านวยการโรงเรยีนสบปราบพิทยาคม สมาคมผู้ปกครอง – ครู ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสบปราบพทิยาคม 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

การพัฒนาคุณภาพของนักเรยีน 
-พัฒนางานการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ   
- พัฒนาการนักเรียนเรียนรว่ม     
การพัฒนาตามนโยบายและจดุเน้น 
 -โรงเรียนมาตรฐานสากล      
 - โรงเรียนคุณธรรมวิถีพุทธ 
- โรงเรียนสุจริต                   
- โรงเรียนคุณภาพประจ าอ าเภอ 
- พัฒนาสื่อเทคโนโลย ี
การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
-พัฒนาส านกังานวิชาการ      -พัฒนางานนิเทศการศึกษา 
-วิจยัพัฒนาคุณภาพการศึกษา -พัฒนางานทะเบียน                   
-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   -พัฒนางานแนะแนว            
-ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม     -พัฒนางานศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์     
-พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสอนแทน                  
-พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา      
-พัฒนางานวัดผลและประเมินผล       
-พัฒนาห้องสมุด  3  ดี         
 
 

 

- พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 

- พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 

-พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน  

-พัฒนาระบบงานพัสดุ 

-พัฒนาโรงเรียนธนาคารสบปราบ

พิทยาคม 

 

-พัฒนาบุคลากร 

-พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหาร 

งานบุคลากร 

-งานชุมขนสัมพันธ ์

-สวัสดิการ(ใช้เงินพิเศษ) 

 

 

-พัฒนาระบบงานสารบรรณ                         

-พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

-พัฒนางานอาคารสถานที่      

-พัฒนางานประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริม

ประสานการศึกษา 

- พัฒนางานโภชนาการและสวัสดิการ

ร้านค้า 

- พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

- พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 

-พัฒนางานสาธารณูปโภค 

-พัฒนางานควบคุมภายใน 

- 

นักเรียน – ผู้ปกครอง – ครู – ลูกจ้าง – ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนักเรียน

นนนนนน 

 

-ธุรการกิจการนักเรียน 

-ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

-โรงเรียนสีขาวและสารวัตรนักเรียน 

-แก้ไขพฤตกิรรมนักเรียน 

-ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 



4 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก บทน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง

ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ด ีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ



5 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

เป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

ข.วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

ค.พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
                เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ฉ.มาตรการและแนวด าเนินการ  
นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
บทน า 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี
ความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติเช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตาม ความต้องการ เป็นต้น 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอาร ีมีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของ
พื้นท่ี  

6. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

7. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของ
ชาต ิมีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ  ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิต
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สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม 
โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด  

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัย  คุกคาม 
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
2.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้รับ

ค าปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
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3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ  

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง  
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จ าเป็นและ เหมาะสมกับ
บริบท  

(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง  ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึก รักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
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(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร  

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน ชีวิตประจ าวัน  
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาที ่3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และ
มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะ
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เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็น
ต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform)  

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
บทน า 

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็น
คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คร ูและบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
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อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์  
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
น าไปปฏิบัติได ้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้ 
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5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7. คร ูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  

มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร  

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสม

กับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น  

โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา  
(1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 

สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
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(2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ  
(5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1.2 สถานศึกษา  
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก

ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ ์เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความ

ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข ้เจ็บ  
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและ

การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
(7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี

วินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา

ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร 
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม  
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- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3  

(2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

 (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ  

(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 สถานศึกษา  
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห-

วิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์  
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได ้ 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มี
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  



18 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

(7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  

(8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการประกอบอาชีพ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม  
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3  
(2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้ 

(4) สร้างกลไกระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
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(5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

(6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา  
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning)  
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 

Study : IS)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อย  โอกาส ในรูปแบบที่

หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการด าเนินการ  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม

สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลัง ครูและบุคลกร
ให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส  
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(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา  

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge 
- Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น เครื่องมือในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  

3.2 สถานศึกษา  
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่าน

ระบบดิจิทัล 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาคร ูอย่างต่อเนื่อง โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพ
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้าง
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เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการ
สอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ  
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต

วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ  

4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง  ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท า
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตร การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
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(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน  

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  

(11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

(12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - 
Face Training  

(14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ  

(15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา

ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น  

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ  

5) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
บทน า  

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน  และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 
Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็น ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการศึกษา ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน สิทธิการ
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Global Goals for 

Sustainable Development)  
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ 

ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง ของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่

มีคุณภาพของประชาชน  

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ  วางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
1.2 สถานศึกษา  

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที ่จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือ
ในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ  

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพ้ืนที ่

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดท ามาตรฐาน

สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  
1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
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4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นส าคัญ 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ  

เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง ความจ าเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น  พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน งบประมาณ และติดตาม ก ากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส 
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4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  
(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 

นโยบายที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
บทน า 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน  ทั้ง 17 เป้าหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัด
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สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้
มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภค ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ  และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า งานวิจัยด้านการ
สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนว ทางการด าเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล  ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตาม แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย ์4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8 . จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
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10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา น าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้น แบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและ
สถานศึกษา  

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ  และสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  

17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทน า 
  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
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สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
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7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง  ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและ

จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได ้ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา  หรือกลุ่ม
สถานศึกษา 

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึง
หลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา  



33 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง  พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่  

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได ้ 

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับ  ส านักงานส่วนกลาง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

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

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  ที่

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  

เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน

ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ

งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน 

เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  
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(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร  

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้ง

ในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS หน้า 
36  

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างาน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2562-2581) 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการ
ยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคม จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐ พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการ กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ในการ ติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 
คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ  ที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่ กฎหมายก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

วิิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
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เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ความม่ันคง 
การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก

ระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร
เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึก
ก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงาน
และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง 
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถ
สร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้
สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนั้น
ยังมีความสมบูรณ์ในทนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ความย่ังยืน 
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง

เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง
ยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศน์การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยังยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาใน
ระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยังยืนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคมชุมชนไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์
และทุกมิติทั้ งมิติทางด้ านการทหารการเมือง เศรษฐกิจสั งคมจิตวิทยาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาหารน้าไปจนถึงมิติทางพลังงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ 
(ทรัพยากร) เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ
ภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือมุ่งที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ตลอดถึง
การบริหารประเทศของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ โดยเหตุการณ์ส าคัญที่
อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับภายในประเทศโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  

1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ

ชาติ 
1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ังคงแบบบูรณาการ  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน
หลากหลายมิติตั้งแต่การสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงของประเทศการพัฒนาที่สมดุลในประเทศไม่ว่าจะเป็นการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจการกินดีอยู่ดีและรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประขาชนควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศ
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ไทยในเวทีโลกตลอดจนการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสากลโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  

2.1 มหาอ านาจทางการเกษตร (เกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเกษตร
อัจฉริยะเกษตรแปรรูป)  

2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมและบริการ
แพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง 
และโลจิสติกส์อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ)  

2.3 แม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทยท่องเที่ยวส าราญทางน้ าท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค)  

2.4 โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเชื่อมโลก (เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อเพ่ิมพ้ืนที่และ
เมืองเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  มห
ภาคสร้างพลวัตทางกฎหมาย  

2.5 สร้างนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะสร้างโอกาสเข้าถึงบรการทาง
การเงินสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือคนไทยในอนาคตมีความ
พร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืนมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 มีทกัษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมทั้ง
กายใจสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่  21 สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็น
นวัตกรรมนักคิดและผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีสุขภาวะที่ดีโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้   

3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture)  
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญา (multiple intelligence)  
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม 
3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.7 การแสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
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4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  เพ่ือสดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมตั้งอยู่บนหลักการและพ้ืนฐานส าคัญคือการสร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆด้านไป
พร้อมกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
economic Security) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  

4.1 การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าหมายที่

ส าคัญคือการบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืนการด าเนินการที่ส าคัญคือต้องเร่งวางระบบการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพโดยการวางระบบบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้าๆทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการรวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่
ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการจัดการขยะสารพิษและของเสียอันตรายอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้  

5. 1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
5.3 สร้างการเติบโตอย่างยังยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
5.4 พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
5.5 พัฒนาความม่ันคงทางน้าพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจและแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัยที่ทานะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
กากับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมภิบาลปรับวัฒนธรรมการ
ทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ่และระบบ
การทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลโดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังนี้  
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6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็วโปร่งใส  

6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่  

6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจเปิดกว้างส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

6.4 ภาครัฐมีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง  
6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมมีจิตส านึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและ

เป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ  
6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ

ทุจริต  
6.7 ภาครัฐดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความ

เป็นกลางน่าเชื่อถือโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ปีงบประมาณ 2563 

เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
มีหนี้ค้างช าระ  
 

คงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ 2562 
1.ค่าแก๊ส  เดือนกันยายน 2563 
2.ค่าน้ ามัน  สิงหาคม  2562 
3.ค่าน้ ามัน กันยายน  2562 
รวมยอดหนี้คงค้างช าระ 

504,157.90 
3,610.00 

16,230.70 
13,370.00 
33,210.70 

รวมยอดยกไป  ปีงบประมาณ 2563                                                                         470,947.20 
เงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2563 
ยอดยกมาจาก ปี 2562 
ม.ต้น 
ม.ปลาย 

 
 
470*3,500/ปี = 1,645,000.00 
320*3,800/ปี = 1,216,000.00 

 
470,947.20 

1,645,000.00 
1,216,000.00 

รวมงบประมาณอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2563                                                 3,331,947.20 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563
ยอดยกมาจาก ปี 2562 
ม.ต้น 
ม.ปลาย 

คงเหลือยกมาจากปีงบประมาณ 2562 
 
 
470*880/ปี  = 413,600.00 
320*950/ปี  = 304,000.00 

172,748.38 
 

172,748.38 
413,600.00 
304,000.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563                                             890,348.38 
เงินบ ารุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร 
ยอดยกมา 
ยอดประมาณการ 2/2562 (จ่าย 85%) 

(ได้รับการอนุมัติการจัดเก็บเป็นปกีารศึกษา) 

 
670*1,000 

 
1,110,917.52 

670,000.00 
รวมงบประมาณเงินบ ารุงการศึกษาฯ                                                                      1,780,917.52 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ    757,000.00  บาท 
ที ่ โครงการ งบประมาณปี 2563 
1 การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
 1.1 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000.00 
 1.2 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 30,000.00 
 1.3 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40,000.00 
 1.4 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 30,000.00 
 1.5 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 30,000.00 
 1.6 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30,000.00 
 1.7 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 40,000.00 
 1.8 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 30,000.00 
 1.9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเรียนรวมฯ 5,000.00 
2 การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้น 
 2.1 โรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000.00 
 2.2 โรงเรียนคุณธรรมวิธีพุทธ 5,000.00 
 2.3 โรงเรียนสุจริต 5,000.00 
 2.4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/อ าเภอ 5,000.00 
 2.5 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 70,000.00 
3 การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ 
 3.1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ 35,000.00 
 3.2 กิจกรรมพัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,500.00 
 3.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 5,000.00 
 3.4 กิจกรรมพัฒนางานการจัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 2,500.00 
 3.5 กิจกรรมพัฒนางานนิเทศการศึกษา 2,500.00 
 3.6 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 2,500.00 
 3.6 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 11,000.00 
 3.7 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 25,000.00 
 3.8 กิจกรรมวัดผลและประเมินผล 6,500.00 
 3.9 กิจกรรมพัฒนาระบบงานแนะแนว และส่งเสริมประสานการศึกษา 25,000.00 
 3.10 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 3D 25,000.00 
 3.11 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา 10,000.00 
 3.12 กิจกรรมพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ 252,000.00 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. รหัส/ ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

2. ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3. สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่  1 -3 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน     
             การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริม 

1.  ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา   
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
          มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่  1.1- 1.2  
          มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่  2.3 
          มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่  3.1 – 3.5  
 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2555  และแนวทางการ

ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้น าไปเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนซึ่งครูผู้สอนต้องการมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน  การจัดท า
เอกสารทางวิชาการ  การวัดผลประเมินผลการเรียน  และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอน  โดยยึดหลักเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  
และประยุกต์ใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีกิจกรรมที่เหมาะสมโรงเรียนสบปราบพิทยา
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คมจึงต้องพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านสื่อ  เทคนิคการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรม  ที่
จะส่งผลพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยให้แก่ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต  และ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี 
ต่อกันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  

 
8. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยมีผลการเรียนช่วงชั้นที่  3  และ  4  ทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินข้ันต่ าไม่น้อยกว่ากว่าขั้นต่ าที่ก าหนด 
2. กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้ภาษk 
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ

ครบทุกรายวิชา 
4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยมีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องมือตลอดจนสื่อส่งเสริมทักษะ

ภาษาไทยที่มีคุณภาพ  พอเพียงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า  
ของผู้เรียนสถานศึกษามีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยได้รับการอบรม  สัมมนาความรู้กระบวนการการเรียนการสอน
ภาษาไทยใหม่ๆ จากหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

        เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยอย่างเป็นระบบ  มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก

รายวิชา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุตามความคาดหวังและเป้าหมายของหลักสูตร 

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนได้รับความรู้
ทักษะทางภาษาไทย 

3. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีอุปกรณ์  เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยที่มี 
ประสิทธิภาพ  ประกอบการพัฒนาการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่าง 

พอเพียง 

4. กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  ที่มีทักษะพิเศษทางภาษาไทย 

ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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5. นักเรียนที่เรียนสาระการเรียนภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น  และ ม.ปลาย  ทุกคนมีความรู้และ 

ทักษะทางภาษาไทยเต็มศักยภาพตามความสามารถและวุฒิภาวะ  มีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 

ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 

9. สถานที่ด าเนินการ  
              โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  
 

10. ระยะเวลา           
               ตลอดปีงบประมาณ  2563 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

5,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

ส่งเสริมกระบวนการคิดของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

5,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
บูรณาการเรียนรู้ตามแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 7,000 นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 
ส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็น
เลิศ 
-กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 
(อัจฉริยะทางภาษาไทย) 
-สื่อสร้างสรรค์ทางภาษา 
-กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

 
 

8,000 

นักเรียนทุกคน ตลอดปีงบประมาณ คณะครู 
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12. งบประมาณ25,000 บาท (งบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 

2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

 5,000   5,000    5,000 10,000   
    

รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  นางสาวสมกร เขี่อนแก้ว 

2.  นางสายทิพย์  วรรณาการ 
3.  นางสาวทัศนีย์    ลินพล 
3.  นางสาวกนกวรรณ ขันค า 
4.  นางสาวปาณิสรา       ใจเรือน 
5.  นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ 
 

15.  เนื้อหาสาระ  (กรณีท่ีมีการอบรม) 
      - 
 

16. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-   นักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาไทยทั้งระดับ
ม.ต้นและม.ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ า 
-  กลุ่มผู้เรียนวิชาภาษาไทย  มีทักษะในการ
อ่าน  การเขียน  การฟังดูและพูด  หลักการใช้
ภาษา 
 
 

 

- ทดสอบ 

- สังเกต 

- ประเมินการท างาน
เป็นกลุ่ม 

-  ทดสอบ 

- ประเมินทักษะ 
 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินงานกลุ่ม 

 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 
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-  ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน  มี
แผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ  อุปกรณ์  ในการ
จัดกิจกรรมการสอนที่เน้นนักเรียน เป็นส าคัญ
ครบทุกรายวิชา 

- ประเมินการใช้แผน -แบบประเมินการใช้ 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน    
  การฟังดูและพูด  และหลักการใช้ภาษา 
- ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ครบทุกคน 

 
-การประเมินผลประจ าภาค
เรียน 
-การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติ 
-ทดสอบ 

 
-แบบทดสอบผลการเรียน 
 
-แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
-แบบทดสอบ 

 
 

 
 
    (นางสาวปาณิสรา  ใจเรือน)                                 (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
                                                 (นายปรีชา   นันตชิัย) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงาน/ โครงการ 
 

ที ่ รายการ 
(เฉพาะวัสดุ) 

จ านวน/ 
หน่วย 

ราคา/ หน่วย 
(บาท) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

1 วัสดุและของรางวัลในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันวันสุนทรภู่ 

  2,500 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

2 วัสดุและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

  2,500 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

3 การน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ค าถามสารานุกรมส าหรับเยาวชนไทย 

  3,000 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

4 วัสดุในการจัดกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

  7,000 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

5 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

  10,000 งบอุดหนุน
ประจ าปี
งบประมาณ 

รวม 25,000  
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  รหัส / ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 
3.  สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้1.1 –1.2 
 มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้ 3.1 - 3.5 
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6.  หลักการและเหตุผล 
 วิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์มีความคิดด้านสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ  
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความ
สมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องการให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เล็งเห็นความส าคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น  จึงมี
ความจ าเป็นที่ครู นักเรียน ต้องมีการพัฒนาส่งเสริม และได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อวัสดุ 
อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของครูและ
นักเรียนอีกทั้งควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนใจ และสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลากหลาย
ให้กับนักเรียนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเ รียน 
รวมถึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อส่งเสริม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้เรียนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนและครูสู่ความเป็นเลิศของในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การจัดกิจกรรมการอบรมการใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
(อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์, คณิตคิดเร็ว, A-MATH, SUDOKU)  การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือหวังดึงดูดความสนใจผู้เรียน ผู้เรียนรักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นต่อไป 
 
 
 



52 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2.  เพ่ือจัดสื่อวัสดุ อุปกรณ์และส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตสาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบ 
 ทุกรายวิชา 
 3.  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง 
 คณิตศาสตร์โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 4.  เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียน 
8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนสื่อวัสดุ-อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
  และเพียงพอครบทุกรายวิชา 
  2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  1. เกิดศักยภาพการจัดกิจกรรมกรเรียนการสอน มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
  ที่หลากหลาย 
  2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย สามารถคิดเป็น  
  ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

2.  จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และหนังสือ 
เอกสารส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอ 

6,000 ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และ
นักเรียนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

3.  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังนี้ 
     3.1  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนและครูสู่ความเป็นเลิศ
ของในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 
 

5,000 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์และ
นักเรียนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

     3.2  กิจกรรมการอบรมการใช้
โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เบื้องต้น 
 

7,000 นักเรียนที่สนใจ 
จ านวน 30 คน 

กรกฎาคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

     3.3  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ (อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์, คณิตคิดเร็ว, A-MATH, 
SUDOKU) 

5,000 นักเรียนโรงเรียน 
สบปราบพิทยาคม
ที่สนใจ 

สิงหาคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

     3.4  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 7,000 นักเรียนที่สนใจ 
จ านวน 30 คน 

มกราคม 
2563 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

4. ประเมินและสรุปผลการจัดโครงการ - คณะครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

 
11.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 
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12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- 5,000- 5,000 5,000 - - - - 5,000 5,000 5,000- - 
10,000 5,000 5,000 10,000 

รวมทั้งสิ้น  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 1.  นางสาวพัชรินทร์ อินสะอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.นางพยอม  ศิริบุญ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3.นายยุติวิชญ์  เทือกตา  กรรมการ 
 4.  นางนงนุช  ชัยนันตา กรรมการ 
 5.  นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์  เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
14.  ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2. นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เบื้องต้น 
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16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  จ านวนสื่อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบตาม
รายวิชา 
-  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไปของกลุ่มเป้าหมาย 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนและครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี
สื่อวัสดุ อุปกรณ์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอครบตาม
รายวิชา 
-  นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย 
-  นักเรียนมีทักษะกระบวนทางคณิตศาสตร์ สามารถคิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดเจตคติท่ีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 
 

 
-  บันทึกการประชุม 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม- ภาพกิจกรรม 

 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2.  ลักษณะโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง  
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่1,2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนทุกตัวบ่งชี้ 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารจัดการ  ทุกตัวบ่งชี้ 
          มาตรฐานที3่     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ทุกตัวบ่งชี้ 
6. หลักการและเหตุผล 

ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และมีการ
น าหลักสูตรกลุ่มสาระต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผล  ประเมินผลการเรียนและการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นับว่ามีความจ าเป็นและส าคัญ
อย่างยิ่งเพราะเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
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7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นร้อยละ 80 
 -  นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ  70 
 เชิงคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 -  นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ  วางแผนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

- 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นด าเนินการ จัดซื้อ  วัสดุ อุปกรณ์ และ
สารเคมี 
    

20,000 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
ต.ค.-พ.ย. 62 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
3.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
   -  การอบรมของคณะครูและการแข่งขัน
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
   -  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

 
10,000 
10,000 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
ก.ค.-ส.ค. 63 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

4. ขั้นประเมินผล และท ารูปเล่มสรุปผล 
 

- 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
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กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 
12. งบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว กลุ่มบริหารวิชาการ) 
  40,000  บาท  (  สี่หมื่นบาทถ้วน  ) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

            
20,000 5,000 5,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น  40,000  บาท 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ)     
นางสาวปิยรัตน์  ท้าวตื้อ 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้นร้อยละ 80 
- นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ 70 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
- คะแนนสอบO-NET 

 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
- เอกสารทบทวนความรู้ 
ประกอบการสอบ O-NET 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 
- นักเรียนมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 
- คะแนนสอบO-NET 

 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
- เอกสารทบทวนความรู้ 
ประกอบการสอบ O-NET 
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            (นางสาวพัชราพร    จามรี )                               (นางอังค์สุมาริน    ปาละจะเร) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       ผู้เสนอโครงการ                                                ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 

         (นายปรีชา    นันติชัย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

              ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
 

2. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และ 

เสมอภาค 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนร้อยละ  80  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชน  และมี

ความเป็นไทยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 3  ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดกระบวนการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
  



61 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน     
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 , 1.2 
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ตัวชี้วัดที่ 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6 
 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ทุกตัวชี้วัด 
6. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้
ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริม
ที่เหมาะสมจากรัฐ(มาตรา 49)และบุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของ
พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน(มาตรา 50) 
 รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้น าหลักสูตรของกลุ่มสาระไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบการ
วัดผลประเมินผลการเรียนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่
มุ่งเน้นวิธีการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อผู้เรียน  ตามความเหมาะสมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ยังขาดศักยภาพ และขาดความคล่องตัวในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเสริมการเรียน
การสอน การเสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีให้แก่ผู้เรียน คุณธรรมจริยธรรม การด าเนินชีวิตในสังคม 
ตลอดจน ทิศทางการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษายุคใหม่ของส านักบริหารการมัธยมศึกษ าตอนปลาย         
พ.ศ. 2553-2561  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 
 จากเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสบปราบพิทยา
คม จึงเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน การพัฒนา  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
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การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึนโดยการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลายหลายนอกห้องเรียนและสร้างเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนสังคมศึกษา และส่งเสริมทักษะความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 7.2 เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7.3  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 

 8.1.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมแต่ละ
กิจกรรมไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  100 
 8.1.2  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม  อยู่ในระดับมากขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
 8.1.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

8.2 เชิงคุณภาพ 

 8.2.1 มีวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรม
ต่างๆ 
 8.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมครูในกลุ่มสาระสังคม  ปรึกษาหารือ  
วางแผนเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ   

- ความคิดเห็น
ของคณะครู 

ก.ย.62 คณะครูในกลุ่ม 
สาระฯ 

2.  เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ - โครงการ 
ปีงบ  2563 

ก.ย.62 หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 
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ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ - พัฒนาครู ตลอด

ปีงบประมาณ 
คณะครูใน
กลุ่มสาระฯ 

4.  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ/ ติดตาม
ประเมินผล  รายงานผลการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
-  กิจกรรมคณะครูน านักเรียนไปราชการ ที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
 
-  กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(วัสดุอุปกรณ์ต่างๆสื่อ หนังสือ คู่มือ ICT) 
 
-  กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย(วันรัฐธรรมนูญ) 
 
-  กิจกรรม “นิทรรศการมีชีวิต เรียงร้อยดวงจิต คู่คิด
บนวิถีประชา” แสดงผลงานนักเรียน 
 
-  กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 
 

3,000 
 
 
 

7,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

กิจกรรม 
ส่งเสริม
กระบวน 
การเรียนรู้

นอกห้องเรียน 
สร้างเจตคติท่ี
ดีต่อวิชาสังคม
และส่งเสริม
ทักษะตาม
หลักสูตร

กลุ่มมสาระ
สังคมศึกษาฯ 

 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
ธ.ค. 62 

 
ก.พ. 63 

 
 

เปิดภาคเรียน
1/2563 

คณะครูในกลุ่ม
สาระฯ ทุกคน 

5.  ประเมินผล  - สรุปผล
โครงการ 

ก.ย. 63 
 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ 

 

12. งบประมาณ 
 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 3,000 5,000 2,000 5,000   5,000 3,000 2,000   
8,000 7,000 8,000 7,000 

รวมทั้งสิ้น  - สามหมื่นบาทถ้วน - 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
16. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 
-  นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมาก 
ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 
เชิงคุณภาพ 
-  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนรู้อย่าง 
เพียงพอ 
 
-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
- ลงทะเบียน 
- ประเมินความ
พึงพอใจ 
-  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ 

 
- ส ารวจความ
ต้องการของ
ครูผู้สอน 
-  ประเมินเจต
คติของนักเรียน 

 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 -    สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 -   แบบส ารวจความต้องการ 
 
 
 - แบบประเมินเจตคติ 

 
 

(นางกัณห์ญาวีพ์   ศิริน่าน) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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ผู้อนมุัติ 
 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ      พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       ข้อบ่งชี้ ที่ 1.1-1.2 
 มาตรฐานที ่2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2553  กลุ่มาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ได้น าหลักสูตรของกลุ่มสาระฯไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ครู
ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบวัด
ประเมินผลการเรียนตามศักยภาพของนักเรียน  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา  ที่มุ่งเน้นการ
สอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้  และใช้ความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อผู้เรียน  ตามความเหมาะสมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่ม
สาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  แต่ปัจจุบันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมยังขาดศักยภาพ  และขาดความคล่องตัวในการจัดดารเรียนการสอน  ทั้งทางด้านสื่อ  วัสดุ
อุปกรณ์  การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  การสร้างคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองดีให้แก่ผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรม  การด าเนินชีวิตในสั งคม  ตลอดจนการยกระดับกระดับคุณภาพ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การพัฒนาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

7. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการ 
     เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกห้องเรียนรับโอกาสการแสดงออก   
     และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 
2.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  โดยมีผลสัมฤทธิ์    
    สูงกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 

8. เป้าหมาย 
    8.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่า  
        ร้อยละ 80 
 2. นักเรียนมีความพ่ึงพอใจในกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา  อยู่ใน 
        ระดับมากข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ  3 
8.2  เชิงคุณภาพ 
     1.  ครูมีวัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน               

  2.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

9. สถานที่ด าเนินการ    
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา            
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
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11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาและจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน 
2. ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันต่างๆ 
3. เตรียมนักเรียนเข้าสู่อาเซียน 
4. วัดเอดส์โลก 
5. ยุติความรุนแรงของวัยรุ่น 
6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

30,000 
ครูและนักเรียน   

สบปราบพิทยาคม 
ต.ค.62 – ก.ย.63 

ครูกลุ่มสาระ
สุขศึกษาฯ 

 
12. งบประมาณ  (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  

 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 20,000   2,000   4,000   4,000  
20,000 2,000 4,000 4,000 

30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ)                                                                                                                        

       คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- 
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15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 80 
- นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมระดับมาก
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 3 

 
- ลงทะเบียน 
- ประเมินความพึงพอใจ 
- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

 
- แบบลงทะเบียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 

ผลลัพธ์ 
1. ครูมีวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
จ าเป็นเพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน                
 2.นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการเรียนรายวิชาใน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
- ส ารวจความต้องการของ
ครูผู้สอน 
- ประเมินตามเจตคติของ
นักเรียน 

 
- แบบส ารวจความต้องการ
ของครูผู้สอน 
- แบบประเมินตามเจตคติ
ของนักเรียน 

 
      
 
          (นายสราวุฒิ  ค าวัน)                                         (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

  ผู้เสนอโครงการ                                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 
        (นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
           ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ  2563 

 
1.  โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

2.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.  สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียนข้อที่   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

5.  สนองมาตรฐานข้อที่         ตัวบ่งช้ีข้อที่   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนทุกตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารจัดการ  ทุกตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 3     กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    ทุกตัวบ่งชี้ 

6.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญได้ก าหนดจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
เป็นไปตามวุฒิภาวะและความถนัดของผู้เรียนตามประสบการณ์การเรียนรู้ในสภาพจริง                ให้ผู้เรียน
เกิดองค์รวมของการคิดการปฏิบัติและมโนส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามอย่างต่อเนื่องโดยให้ครูผู้สอนใช้
เทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้ เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนทั้งนี้ให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 การจะให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังกล่าวต้องจัดความพร้อมในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและทักษะวิชาเฉพาะสาขาตลอดจนปัจจัยด้าน
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วัสดุครุภัณฑ์สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาห้องเรียนสถานที่ที่เหมาะสมให้สอดรับกับบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปะ
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ตามลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชาดังกล่าวท าให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้
ความเข้าใจและทักษะทางศิลปะสอดคล้องกับวุฒิภาวะรักและหวงแหนในศาสตร์ศิลปกรรมวัฒนธรรมของชาติ
ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพกระบวนการคิดวิเคราะห์ทักษะฝีมือ
ทางศิลปะของผู้เรียนอันจะน าไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมชาติ
ในอนาคต 

7.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญครบทุกรายวิชา 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพอเพียง 

4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การ
แสดงออกทางศิลปะ 

5. เพ่ือให้เกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไป
ตามท่ีพึงประสงค ์

8.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่เรียนสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ทุกคนได้รับการพัฒนากล่อมเกลาด้าน   

สุนทรียศาสตร์และพัฒนาพฤติกรรมเป็นไปตามที่พึงประสงค์ เกิดจิตส านึกที่ดีงามทางศิลปะตลอดจนความรู้
และทักษะทางศิลปะเชิงสร้างสรรค์ตามความถนัดความสนใจ 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่เรียนสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์มีการพัฒนาสุนทรียศาสตร์ด้านอารมณ์  

จิตใจสังคม พัฒนาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัย ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่พึงประสงค์ มีความรู้และทักษะ
ศิลปะตามความถนัด และมีเจตคติโดยรวมที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ความสนใจและวุฒิภาวะ 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินการ ตุลาคม2562 – กันยายน2563 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 



71 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

11.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะครูในกลุ่มสาระ ต.ค. 62 คณะครู 
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค.62 คณะครู 
3 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน พ.ย.62 คณะครู 
4 การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน/กิจกรรม  ก.พ.63 คณะครู 
5 สรุปผล/ประเมินผล มี.ค.63 คณะครู 

 
12.  งบประมาณ     30,000       บาท (อุดหนุนรายหัว) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 
2 
3 

อุปกรณ์ สื่อ ดนตรีไทยและสากล 
ส่งเสริมและอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
ทัศนศิลป์  

   10,000 
10,000 
10,000 

  

รวม    30,000   
( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 

13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวดารุณี ค านวล 

14.  ผู้เกี่ยวข้อง 
- 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
- 
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16.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

-ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้
ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์การแสดงออก
ทางศิลปะ 
-เพ่ือให้เกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
เป็นไปตามที่พึงประสงค์ 

-สังเกตการแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 
-สังเกตพฤติกรรม 

-แบบสังเกต 
 
 
-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบวัดความ
พึงพอใจ 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้มีเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียศาสตร์ความรู้ความเข้าใจและทักษะสร้างสรรค์แสดงออกทาง

ศิลปะ 
            2. ผู้เรียนเกิดทัศนะและเจตคติที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนเป็นไป 
ตามท่ีพึงประสงค์ 
            3. ครูผู้สอนศิลปะสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการประสิทธิภาพ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
            4. เพื่อจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและพอเพียง 

 

 

  

(นางสาวดารุณี ค านวล) 
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

(นายปรีชา  นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

2.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       ข้อบ่งชี้ ที่ 1.1-1.2 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อบ่งชี้ ที่ 3.1-3.5 
 

6. หลักการและเหตุผล 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้วัสดุในการปฏิบัติงานนั้น ทั้งในส่วนของงานช่าง 
งานเกษตร งานบ้าน งานธุรกิจ งานประดิษฐ์ และงานเทคโนโลยี ซึ่ งวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติเป็น
ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ดังนั้นจึงจัดท าโครงการนี้เพ่ือจัดวัสดุดังกล่าวขึ้นมา 
 

7. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณนักเรียนทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
เชิงคุณภาพนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 

9. สถานที่ด าเนินการ    
          โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10. ระยะเวลา 
         ตลอดปีงบประมาณ 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
 

 ส ารวจความ
ต้องการวัสดุ

อุปกรณ์ 

ตุลาคม 62 นางธมลพรรณ์ 

2. ขั้นด าเนินการ  ขออนุมัติจัดซื้อ    ตุลาคม 62 นางธมลพรรณ์ 

3.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

25,000 มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอ
ส าหรับ

กิจกรรมทุก
กิจกรรม 

ตลอดปี นางธมลพรรณ์ 
นายรุ่งโรจน์ 
นายมนตรี 
นางเมธาวี 

นายสมเกียรติ 
     

4.  ขั้นประเมินผลและท ารูปเล่มสรุปผล 
 

 สรุปประเมิน
กิจกรรมสิ้น

ปีงบประมาณ 

กันยายน 63 นางสุวิมล 

 

12. งบประมาณ(งบ.อุดหนุน.) 
 .......25,000.........บาท  (..สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน..) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 10,000   2,500   10,000  2,500   
10,000 2,500 10,000 2,500 

25,000 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
           นางธมลพรรณ ์ จันต๊ะวงศ์ 
   



75 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกคน 
      งานพัสดุ 
      งานการเงิน 
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
      - 
 

16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ 

 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
  
 

(นางธมลพรรณ์ ยอดค า)                                        (นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

 (นายปรีชา นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
 

2.  ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    
 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 ข้อที่  2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 ข้อที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่    1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 ,1.1.3 ,1.1.4 ,1.1.5 ,1.2.1 ,1.2.3  
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ,2.5 
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ,3.2 ,3.5 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกเราได้ก้าวสู่การวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
สังคม  ชุมชน  ตลอดจนครอบครัว  ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับตัวเอง  ปรับสภาพความเป็นอยู่   ปรับ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก  การติดต่อสื่อสารเป็นไป
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อย่างรวดเร็วและทันสมัย  ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ดังนั้น  ประเทศไทยเป็น
ชาติหนึ่งที่ต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ  เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโลก  จึงมีการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้าน
การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและก้าวทันต่อประเทศอ่ืน ๆ 

7. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับระดับการศึกษา 
2.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

 1. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศทุกคนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการความรู้และการ 
วัดประเมินผลเป็นไปตามเป้หมายของหลักสูตร 
 2. มีห้องปฏิบัติการห้องศูนย์วิชาห้องสมุดกลุ่มสาระวัสดุอุปกรณ์และสื่อทางภาษาต่างประเทศ 
เพียงพอและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
8.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนได้รบการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 
 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะภาษาต่างประเทศเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อและ 
ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม2562–กันยายน2563 

 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาและจัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอน 
2. จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
และครูสู่ความเป็นเลิศ 
4. จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
 

13,000 
 

6,000 
5,000 

 
6,000 

นักเรียนทุกคน 
 
นักเรียนทุกคน 
นักเรียนทุกคน 
 
นักเรียนทุกคน 
 

1พ.ย.62 -30ก.ย.63 
 
ธ.ค. 62 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ก.พ. 63 

คณะครู 
 

คณะครู 
คณะครู 

 
คณะครู 



78 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

12. งบประมาณ 
 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค.
2562 

พ.ย.
2562 

ธ.ค.
2562 

ม.ค.
2563 

ก.พ.
2563 

มี.ค.
2563 

เม.ย.
2563 

พ.ค.
2563 

มิ.ย.
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค.
2563 

ก.ย.
2563 

- 7,000 6,000 3,000 6,000 - - 5,000 - 3,000 - - 

13,000 9,000 5,000 3,000 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ 
 2. ฝ่ายงานโสตและเครื่องเสียง 

15. เนื้อหาสาระ (ถ้ามีการอบรม) 
 - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
-  มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ครูผู้สอนมีวิธีจัดการเรียนรู้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตร 

-  การทดสอบก่อนการใช้งาน 
  
 
-  ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบส ารวจ 
 
 
-  แบบประเมินการสอน 

ผลลัพธ์ 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
และสติปัญญา 

 
-  ผลการสอบ 
-  การส ารวจ 
- สังเกตการณ์ 

 
-  แบบทดสอบ 
- แบบสังเกต 
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา 

 
 
 
 
      (นายคงฤทธิ์กสิชีวิน)                                                   ( นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

(นายปรีชา  นันติชัย) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนเรียนรวม   
 

2. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3. สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เป้าประสงค์ที่3ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาตาม      
ศักยภาพที่หลากหลาย 
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ข้อที่  2.การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 จากนโยบายของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมในการรับเด็กเรียนรวมเข้าเรียนรวมใน 

ชั้นเรียน โดยถือประโยชน์รวมกันระหว่างเด็กเรียนรวมและเด็กในชั้นเรียนนั้นจึงเป็น    
ภาระส าคัญยิ่งในการวางแผน และเตรียมการเพื่อรับเด็กเรียนรวมเข้าเรียนรวม อย่างรอบ 
คอบเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ  เห็นควรที่จะจัดโครงการเรียนรวม 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการเรียนร่วมแก่ ครู พ่อแม่  ผู้ปกครอง เพ่ือให้การ   
ช่วยเหลือเด็กพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งที่บ้าน 
และท่ีโรงเรียน 

7. 2 เป็นความร่วมมือ และการท างานของพ่อแม่ ผู้ปกครองกับทางโรงเรียนอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง 
โดยฝึกเด็กเป็นส าคัญ 
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8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ(ระบุ จ านวน/ร้อยละ) 
 8.1.1นักเรียนเรียนรวมร้อยละ 100 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 
 8.2 เชิงคุณภาพ 

8.2.1นักเรียนเรียนรวมมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นในด้านทักษะ การอ่าน  การเขียนและการ 
ค านวณ 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
   1 ตุลาคม 2562– 30  กันยายน 2563 
 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

- นักเรียนเรียนรวม 
1 ตค.62– 

30  พย. 63 
น.ส.ทัศนีย์ ลินพลและ
คณะกรรมการ 

 
การฝึกอาชีพ 

4,000 
นักเรียนเรียนรวม 

1 ตค.62– 
30  กย. 2563 

นางธนภรณ์จันต๊ะวงศ์ 

การแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับ
นักเรียนเรียนรวม 

1,000 
นักเรียนเรียนรวม 

4-5 สค.2562 
นางธนภรณ์จันต๊ะวงศ์ 

สรุปผลการด าเนินการ - นักเรียนเรียนรวม 30 กย. 2562 นางธนภรณ์จันนต๊ะวงศ์ 
 

12. งบประมาณ (เงินประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

            
2,000 1,000 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น   ห้าพันบาทถ้วน 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวทัศนีย์  ลินพล 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการงานการจัดการเรียนรวม 
  

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 

 

16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
เด็กนักเรียนเรียนรวมมีพัฒนาการ 
ที่ก้าวหน้าขึ้นตามแผนการสอนแบบ IEP    
เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานของนักเรียนเรียนรวมเป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 
สภาพจริง 

 
 
 

การสอบถาม/  
การประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
 
 

แบบสอบถาม แบบประเมิน 

 

 
 
 

(นางสาวทัศนีย์   ลินพล) 
หัวหน้างานการจัดการเรียนรวม 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
  

 
 
 

(นายปรีชา  นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  รหัส / ชื่อโครงการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 
3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียน  ประเด็นที่1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 2.1 – 2.6 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
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6.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล้อมรอบตัวเราในปัจจุบัน ด้วย
ความเจริญด้านวัตถุแต่คุณธรรมจริยธรรมกลับเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้คนในวงกว้าง หาก
นักเรียนของเราไม่มีหลักคิดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ขาดทักษะศตวรรษที่ 21 ยิ่งจะท าให้ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหามากทวีคูณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาด้วย
การน ามาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มา เป็นเวลานาน โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เมื่อปี 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 
 การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไป
พร้อมกัน โดยจะต้องด าเนินการทั้งระบบ คือด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหาร
จัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือเพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรขึ้น 
 
7.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
8.  เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามศักยภาพของตนเองในด้านความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะทางความคิด การสื่อสารสองภาษา ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพของผู้บริหาร ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้าน
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
 
9.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผน ประชุมขี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

2.  จัดท าโครงการและกิจกรรม 1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

3.  ประชุมจัดสรรงบประมาณ - ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

4.  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

3,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน -1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน
2563 

คณะท างาน 

11.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 
 
12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

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

รวมทั้งสิ้น  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
13.  ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 คณะท างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ร้อยละ 80 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ผลงานนักเรียน 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-  ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของผู้บริหาร 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนามีคุณภา
ตามเกณฑ์ 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 

           
   (นายปรีชา   นันติชัย) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
   ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1.ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรมวิถีพุทธ 
 

2.ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3.สนองยุทธ์ศาสตร์สพฐ. ข้อ 1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ,8 
  1.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชน 

  2.  ครูไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  92  มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความเป็นไทย 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

6. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย

มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
ส่งผลถึงเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนขาด
ระเบียบวินัยซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความ
มั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมาเช่นปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนปัญหาการติดเกมส์ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและ
ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมและ ได้
เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนจะช่วยท าให้มีจิตใจ
พ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรมซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ ในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรมย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและสามารถแก้ปัญหาสังคมได้และท าให้ประเทศชาติ
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เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป 

7. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสืบทอดขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงามของสังคม 

 

 8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
8.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม. 

 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562–กันยายน 2563 

 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถี
พุทธ 

5,000 
 

นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสุภาพร 
เจริญผลและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
 
12. งบประมาณ 
 5,000บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 
 
 
 
 



89 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

- - 3,000 3,000  - - - 5,000 2,000 2,000 - 
1,000 1,000 1,000 2,000 

5,000บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 กลุ่มงานวิชาการ 

14. ผู้เกี่ยวข้อง   
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงาน  5  กลุ่มงาน 
      หวัหน้ากลุ่มสาระ  8  สาระ 
      ครูที่ปรึกษา 

15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนระดับชั้น ม.1-6  โรงเรียนสบปราบพิทยา
คมตระหนักและให้ความส าคัญในการเข้าร่วมโครง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ 

 
-  ใช้แบบประเมินกิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนระดับชั้น ม.1-6  โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคมมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแก้ปัญหา
ชีวิตโดยน าธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วม
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
-  ใช้แบบประเมินกิจกรรม 
- สังเกตการณ์ 

 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 
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          (นางสุภาพร  เจริญผล)                                               (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

  ผู้เสนอโครงการ                                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ช่ือโครงการ  โรงเรียนสุจริต 
 

2. ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการใหม่ 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัดที่ 1.2 
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 2.3 , 2.5 , 2.6 
 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวชี้วัดที่ 3.3  
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6. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมท่ีอยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบ
ในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุท าให้เกิด
การทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยการใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่
ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยักยอก  การเล่นพรรคเล่นพวก  
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต   
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงจัดท าโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนและเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็
จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

7. วัตถุประสงค์ 
 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต   
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม 

 เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมให้นักเรียนมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ หล่อหลอมนักเรียน กล้าหาญทางจริยธรรม สร้างปัญญา
นักเรียนเก่ง มีความช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง มีทักษะที่เชี่ยวชาญใน
การพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 
 

9. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
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11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน 

- วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการจ าเป็น 

- หาแนวทางแก้ไข 

- - ก.ย. 62 งานโรงเรียนสุจริต 

2. ขั้นด าเนินการ 
   2.1.จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   2.2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
   2.3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการงาน 

- 
 

- ก.ย. 62 
 
 

 

งานโรงเรียนสุจริต 

     

3.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
- ปปช.สพฐ.น้อย ปปช.สพฐ.ชมุชน 
- บริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
- ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

 
500 

2,000 
1,500 
1,000 

 
 

นักเรียนแกน
น า 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

63 
งานโรงเรียนสุจริต 

4.ขั้นประเมินผลและท ารูปเล่มสรุปผล 
- รายงานผลระหว่างด าเนินงานและหลัง
สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 

 
- ก.ย.63 งานโรงเรียนสุจริต 

 
 

12. งบประมาณ 
 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

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

5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 งานโรงเรียนสุจริต 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน 

2.  หน่วยงานภายนอก 
 

15. เนื้อหาสาระ (ในกรณีที่มีการอบรม) 
 ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

16. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
        นักเรียนมีความรู้ทักษะการป้องการทุจริตสามารถ
ในการเผยแพร่ความรู้    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนในสังคม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต”  
2. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม นักเรียนมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือการเรียนรู้ได้ และมีทักษะ
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงอยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต  
สัมภาษณ์ 
 
 
ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

 

 
 

(นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน) 
หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 

                     (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
                     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
                     (นายปรีชา   นันติชัย) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1.  รหัส / ชื่อโครงการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียน  ประเด็นที่1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 2.1 – 2.6 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
 

6.  หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล้อมรอบตัวเราในปัจจุบัน ด้วย
ความเจริญด้านวัตถุแต่คุณธรรมจริยธรรมกลับเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้คนในวงกว้าง หาก
นักเรียนของเราไม่มีหลักคิดหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ขาดทักษะศตวรรษที่ 21 ยิ่งจะท าให้ได้รับผลกระทบจาก
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ปัญหามากทวีคูณโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาด้วย
การน ามาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มาเป็นเวลานาน โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เมื่อปี 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 3 
 การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไป
พร้อมกัน โดยจะต้องด าเนินการทั้งระบบ คือด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหาร
จัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือเพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรขึ้น 
 

7.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

8.  เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามศักยภาพของตนเองในด้านความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะทางความคิด การสื่อสารสองภาษา ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

 8.2  เชิงคุณภาพ 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพของผู้บริหาร ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้าน
เครือข่ายร่วมพัฒนา 
 

9.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผน ประชุมขี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

2.  จัดท าโครงการและกิจกรรม 1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 
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3.  ประชุมจัดสรรงบประมาณ - ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน 
2562 

คณะท างาน 

4.  ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

3,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน -1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

กันยายน
2563 

คณะท างาน 

11.  งบประมาณ  5,000  บาท (ห้าพันบาท) 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 

12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

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

รวมทั้งสิ้น  5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
13.  ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 คณะท างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

16.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ร้อยละ 80 
 
 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 
 
 
 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ผลงานนักเรียน 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
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เชิงคุณภาพ 
-  ระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพของผู้บริหาร 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้านเครือข่ายร่วมพัฒนามีคุณภา
ตามเกณฑ์ 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

                     ผู้เสนอโครงการ 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 
              

                                                 (นายปรีชา   นันตชิัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี 
 

2.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมี  
                    พัฒนาการเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

  

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน       ข้อบ่งชี้ ที่ 1.1-1.2 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อบ่งชี้ที่ 3.1-3.5 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะ จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์  คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  ในการฝึกทักษะและ
ปฏิบัติกิจกรรม ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน รวมถึงการค้นคว้าอิสระเพ่ิมเติมของนักเรียน 
ดังนั้นจึงต้องจัดท าโครงการนี้เพ่ือจัดซื้อ จัดหา  ซ่อมแซมและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่ายดังกล่าว 
 

7. วัตถุประสงค์ 
   - เพ่ือจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซมและปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการ
สอนส าหรับนักเรียน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน รวมถึงการค้นคว้าอิสระเพ่ิมเติมของนักเรียน 
 
 
 
 



100 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
  นักเรียนทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน รวมถึงการค้นคว้าอิสระ
เพ่ิมเติมของนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ

ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

9. สถานที่ด าเนินการ    
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา 
 ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ 
 

 ส ารวจความ
ต้องการวัสดุ

อุปกรณ์ 

ต.ค. 
2562 

คณะครูงาน ICT 
คณะครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ฯ 

2. ขั้นด าเนินการ  ขออนุมัติจัดซื้อ ต.ค. 
2562 

นายสุระกิตย์ 

4.จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 

70,000 มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอ
ส าหรับ

กิจกรรมทุก
กิจกรรม 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2563 

นายสุระกิตย์ 
นางสุวิมล  

นางธัญสุตา 
นางธัญญภัสร์ 

คณะครูงาน ICT 
     

4.  ขั้นประเมินผลและสรุปผลจัดท ารูปเล่ม
รายงานการด าเนินโครงการ 
 

500 สรุปประเมิน
กิจกรรมสิ้น 
ปีการศึกษา 

ก.ย.  
2563 

คณะครูงาน ICT 
คณะครูผู้สอน
คอมพิวเตอร์ฯ 

 
 



101 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

12. งบประมาณ  (งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว)  
 70,000  บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีการศึกษา 2563 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

30,000 10,000 10,000 10,000 10,000  20,000 10,000 10,000 9,500 500  
50,000 20,000 40,000 10,000 

120,000 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
      นางอุงค์สุมาริน    ปาละจะเร 
      นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์ 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      คณะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
      คณะครูงาน ICT 
      งานพัสดุ 
      งานการเงิน 
 

15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนสามารถฝึกปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยมีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในเวลาเรียนและนอก
เวลาเรียน รวมถึงการค้นคว้าอิสระเพ่ิมเติมของนักเรียน 
 

 
การสังเกต 

 
แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน 

 
การสัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์ 
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(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร)                                        (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ                                     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
                  ผู้เสนอโครงการ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

    (นายปรีชา  นันติชัย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ  2563 
 

1.ชื่อโครงการ  พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
 

3. สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.  
 ข้อที่ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่ 6  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
 
5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 2.2 , 2.5 , 2.6 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เพ่ือสร้างคนไทย  ให้เป็น
คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพ  พร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก ดังนั้นกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนจึงมีความจ าเป็น ในการพัฒนางานของครู และนักเรียน จัดระบบองค์กร พัฒนางาน
ปกครองและระเบียบวินัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลผลิตที่ก าหนด และ
เสริมสร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบายการจัดการศึกษา 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อจัดท าแผนงาน / โครงการฝ่ายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับงาน  
              นโยบายและแผนของโรงเรียน 
 2. เพื่อ ติดตาม ประเมิน  สรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 3. เพื่อประสานงานกับงานนโยบายและแผนของโรงเรียน แผนงานของกลุ่มสาระ  
              หัวหน้างานทุกงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.เพ่ือจัดระบบสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียนเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน  
             โรงเรียน 
 5. เพื่อพัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
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8. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 85 
 ด้านคุณภาพ 
 -ครูนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด
ของฝ่ายกิจการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

9.สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
10. ระยะเวลาด าเนินการ 

1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 
 

11. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กพร. เงินอื่น ๆ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 

1 ต.ค. 2562 

    

ขั้นด าเนินการ(DO) 

ด าเนินงานกิจกรรม  

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน

ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

- ให้บริการแก่ ครู นักเรียน ผูป้กครอง 

- จัดท าสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

 

 

15,000 

   

 

 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 

ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

    

หัวหนา้กลุ่มฯ 

ขั้นรายงาน (ACTION) 

สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กันยายน 2563 

    

 

รวม   15,000 15,000    

 
12. งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ  15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ  2563 
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ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

  5,000  5,000   5,000     
5,000 5,000 5,000  

รวมทั้งสิ้น    15,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

13. ผู้รับผิดชอบ(งาน/โครงการ) 
 นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 - ครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทุกคน 
 - ครูที่ปรึกษา 
 - นักเรียนและผู้ปกครอง 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีมีการอบรม) 
 - 
16. การประเมินงาน/ติดตามผล 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

- ด้านปริมาณ 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับดี ร้อยละ 85 
- ด้านคุณภาพ 
ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนดของฝ่ายกิจการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
- ประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการ 
 
- การปฏิบัติงาน
ร่วมกับกลุ่มบริหารงาน
กิจการและผู้เกี่ยวข้อง 

 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
- เอกสารรายงาน
ต่างๆ 
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      (นางโสภิต  ติ๊บกันเงิน)                            (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
เลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
          ผู้เสนอโครงการ                                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
                                                  (นายปรีชา  นันตชิัย) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

 
  



107 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

  
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1.  รหัส / ชื่อโครงการ  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 

2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  ประเด็นที่ 1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองยุทธศาสตร์ในโรงเรียน  ประเด็นที่1-4 
 ประเด็นที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ 
        โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ประเด็นที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
 

6.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2553หมวด4แนวการจัดการศึกษามาตรา30ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
ดังนั้นการน าเอากระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในสถานศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นวิธี
แก้ปัญหาและการพัฒนาที่ถูกต้องตามแนวทางการจัดการศึกษา  ดังนั้น  การท าวิจัยเป็นหน้าที่หนึ่งที่บุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ  เพราะเป็นทั้งการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ 
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 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ดังกล่าวและเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รวมทั้งในการท าผลงานทางวิชาการท่ีเน้นให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
7.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมด้านการท าวิจัยในรูปแบบ classroom Action  
 Research (CAR)เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 2.  บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

8.  เป้าหมาย 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนมีงานวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ  
classroom Action Research (CAR)แก้ปัญหาการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง    
โดยแยกดังนี้ 

CAR 1การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
CAR 2การประเมินเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
CAR 3กรณีศึกษานักเรียน และ กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของครู 
CAR 4การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ 

 8.2  เชิงคุณภาพ 
  1. บุคลากรโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในรูปแบบ 
  classroom Action Research (CAR)แก้ปัญหาการเรียนการสอน 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

9.  สถานที่ด าเนินงาน 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10.  วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผน ประชุมขี้แจงเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้ครูทราบการท าวิจัยในชั้น
เรียนในรูปแบบของ classroom 
Action Research (CAR) ส่งปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง โดยแยกดังนี้ 
CAR 1การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะท างาน 
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รายบุคคล 
CAR2 การประเมินเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
CAR 3กรณีศึกษานักเรียนและ
กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตนเองของ
คร ู
CAR 4การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้โดยก าหนดส่งตาม
ปฏิทินของกลุ่มงานวิชาการ 

2.  ส ารวจข้อมูลจ านวนครูที่ท าวิจัยใน
ชั้นเรียนในรูปแบบของ classroom 
Action Research (CAR) 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะท างาน 

3.  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพ่ือ
ด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร
ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตลอดปี
การศึกษา 

คณะท างาน 

4.  วางแผนด าเนินงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ
โครงการ 

1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

พฤศจิกายน
2562 

คณะท างาน 

5.  ด าเนินการประสานงานบุคลากรใน
โรงเรียนเพ่ือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 

1,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ธันวาคม
2562 

คณะท างาน 

6.  ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า
และผลการด าเนินงานโครงการ 

500 ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

มกราคม 
2563 

คณะท างาน 

7. สรุปผลโครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- ครูผู้สอนโรงเรียน
สบปราบพิทยาคม 

ตุลาคม 
2563 

คณะท างาน 

11.  งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนงบประมาณประจ าปี 
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12.  แผนการเบิกจ่ายเงินของ / โครงการปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

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

รวมทั้งสิ้น  2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
13.  ผู้รับผิดชอบ (งาน / โครงการ) 
 คณะท างานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
16.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยและมี
ผลงานวิจัยปรากฏ ปีละ 1 เรื่อง ร้อยละ 80 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
-  ครูผู้สอนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ  มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มวิทย
ฐานะ 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
-  ตรวจสอบ
เอกสาร 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  ทะเบียนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
-  รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม 
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(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1.ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

2.ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4.สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
            ข้อ 1.2  พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

ให้เกิดประสิทธิภาพหลักสูตรการศึกษาที่ดีต้องมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองในด้านต่างๆตามศักยภาพดังนั้น
หลักสูตรสถานศึกษาจึงควรได้รับการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆร่วมกัน
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรของกลุ่มสาระตนเองเพ่ือน ามารวบรวมจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและครูผู้สอน
น ามาใช้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 

6.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา,หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

7.  เป้าหมาย 
7.1 เชิงปริมาณ 

- ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.2 เชิงคุณภาพ 

 -พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นและสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและนักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร 
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8.สถานที่ด าเนินงาน 

          โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

9.ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

10.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
3 
 

ประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
จัดท าเล่มหลักสูตรสถานศึกษา,หลักสูตรทุกกลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ต.ค. 2562– พ.ค. 2563 
 
 

 

งานพัฒนา
หลักสูตรและ
การจัดการ

เรียนรู้ 

    
 

11. งบประมาณ(งบ.อุดหนุน.) 
 .......5,000.........บาท  (..ห้าพันบาทถ้วน..) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 3000   2000        
    

5000 
 
12. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
นายรุ่งโรจน์  วรรณาการ 
   

13. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
คณะครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       งานพัสดุ       งานการเงิน 
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14. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
      - 

 
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1. กิจกรรมประเมินและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

      

 2.กิจกรรมพัฒนาแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

      

 3.กิจกรรมสนับสนุนการจัดท าหลักสูตร 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ 

  5000 5000   

        
รวม    5000   

( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
 

15.  ผู้รับผิดชอบ   
      นายรุ่งโรจน์    วรรณาการ 
 

16.  ผู้เกี่ยวข้อง 
ครูทุกคนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 

17. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม ) 
- 

 

18. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา, 
กลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี
หลักสูตรที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน 
 
 

 
-ประเมินผล 
-สอบถาม 
 

 
-แบบประเมินผล 
-เอกสารการด าเนินการ 
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เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมหีลักสูตรสถานศึกษา,
หลักสูตรกลุ่มสาระและแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพ 

 
- ตรวจสอบเอกสาร 

 
-เอกสารเกณฑ์ตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา 
-แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
  (นายรุ่งโรจน์    วรรณาการ)                                    (นางอังค์สุมาริน    ปาละจะเร) 
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ                                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
                                         (นายปรีชา  นันติชัย) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                            ผู้อนุมัติโครงการ 
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      โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1.ชื่อโครงการ  พัฒนางานจัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน 
 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธ์ศาสตร์สพฐ.  
 ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่1 
 ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่  1  ตัวบ่งชี้  1.1 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ คือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยครูมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี ทุ่มเทการสอนให้เต็มเวลา สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ เรียนและ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้เมื่อครูผู้สอนเข้าสอนอย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถ 
7.2 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
7.3 ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่ดี ได้รับความรู้ ครบทุกชั่วโมง 

 
 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการเข้าสอนครบทุกชั่วโมง ทุกรายวิชา 
  8.1.2ร้อยละ 100 ครูมีการมอบหมายการสอน/สอนแทน กรณีไปราชการ/ลา 
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 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา 
 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 
 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ ,ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าสมุดบันทึกการเข้าสอน ทุก
ห้อง ทุกชั้นเรียน ให้ครบทั้ง 2 ภาค 
2. รายงานการปฏิบัติการเข้าสอนทุก
เดือน 

2,500 
มีสมุดบันทึกการสอนครบ

ทุกชั้นเรียน ทุกห้อง 
ต.ค.62-ก.ย.

63 

นางสาวสุพิศ  
แก้วบุญเรือง 
นางสาวกิตติยา  
แก้วสิงห์ 
นายกฤษดาลักษณ์  
มะโนวงศ์ 

 
12. งบประมาณ(งบอุดหนุนรายหัว) 
 2,500  บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที4่ 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

            
500 500 500 1,000 

รวมทั้งสิ้น 2.500   บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวสุพิศ   แก้วบุญเรือง 
 นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์ 
 นายกฤษดาลักษณ์  มะโนวงศ์ 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ100 นักเรียนได้รับการเข้าสอนครบทุก
ชั่วโมง ทุกรายวิชา 
- ร้อยละ  100 ครูมีการมอบหมายการสอน/สอน
แทน กรณีไปราชการ/ลา 
 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

 
-ตรวจสมุดบันทึก
การเข้าสอน 
 
 
 
-การประเมิน
สภาพจริง 

 
-รายงานการเข้าสอน 
 
 
 
 
 

-แบบสอบถาม 

 
 

                           
          (นางสาวสุพิศ  แก้วบุญเรือง )                           (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้างานจัดการเรียนรู้และซ่อมเสริมสอนแทน             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                ผู้เสนอโครงการ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ        
         
 
 

 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนางานนิเทศการศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2  
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  

4. สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน ข้อที่  10 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  
บรรยากาศและสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและในชั้นเรียน 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 2  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  2.5  2.6 
 

6. หลักการและเหตุผล  
การบริหารการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 การนิเทศภายใน

โรงเรียนเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรทาง   
การนิเทศ คือ  ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา โดยมุ่งให้ครูเกิด        
การพัฒนาการท างาน   ทักษะกระบวนการพัฒนางานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้การจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน  

7. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาคน พัฒนาครู ช่วยเหลือครู ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางานด้านหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน  
2. เพื่อช่วยประสานงานและความร่วมมือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
3. สร้างความม่ันคงในอาชีพครู สร้างสรรค์ก าลังใจให้แก่ครู  เพื่อจะได้ร่วมมือกันพัฒนานักเรียนให้

เกิดพัฒนาการตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
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8. เป้าหมาย  
8.1 เชิงปริมาณ (ระบุ จ านวน/ร้อยละ)  

          8.1.1   ครูจ านวนร้อยละ  90  คน  ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาวิชาชีพ 

8.2 เชิงคุณภาพ  
          8.1.2  นักเรียนมากกว่า  80%  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
           8.1.2 ครูมากกว่า  80% สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ด าเนินการ  
   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล)  
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 

การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
 
 

1  ตุลาคม 2562 
          - 
30  กันยายน 2563 

งานนิเทศการศึกษา 

 

12. งบประมาณ  
 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) (งบอุดหนุนรายหัว) 
 

                         แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

 
ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

1,500 - - - - - - - - - - 1,000 
รวม 2,500 บาท 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานนิเทศการศึกษา 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม)  
 - 
16. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัด 
การเรียนรู้และมีกิจกรรมที่
หลากหลาย 

 

  - การประเมินตามสภาพจริง 

 

- รายการการประเมินผล 
       โครงการ 

เชิงคุณภาพ 

ครูร้อยละ 80 มีวิธีการจัดการ
เรียนการสอน สื่อการสอนที่
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

   - การประเมินตามสภาพจริง 

 

 

 

 

-      แบบสอบถาม 

             
 
 
   (นางสาวสพุิศ   แก้วบญุเรือง)       (นางองัค์สมุาริน  ปาละจะเร) 

                  หัวหน้างานนิเทศ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

            ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
              
 
                                         (นายปรีชา    นันติชัย) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 
 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 
 

3. สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ข้อที่4 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1.  กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
 2.  ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 3.  ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด 
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4.  ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

4. กลยุทธ์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมข้อที่9 
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยเกณฑ์บริหารคุณภาพ  OBECQA  โดยใช้วงจร  
PDCA  ตามโครงสร้างของโรงเรียนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 
 มาตรฐานที่  2กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
  

6. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจว่า
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานที่ชาติต้องการ  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542หมวด 6มาตรา 47และมาตรา  48ได้ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายนอกและให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการ  จัดท าการประเมินตนเอง  (SAR)  
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ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาในด้านการประกันคุณภาพและการประเมินภายนอกของ  สมศ.  รอบสองเมื่อเดื อนมิถุนายน  2552
พบว่า  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับพอใช้และควรให้ความส าคัญกับ
กระบวนการบริหารงานที่มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ  สมศ. รอบสามเมื่อวันที่  25-27  ธันวาคม  พ.ศ.  2556พบว่า  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
และสถานศึกษาควรด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  และติดตามการตรวนสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เป็นระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA)ให้ชัดเจนและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 7.2เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ.  หน่วยงานต้นสังกัดและกรอบการพัฒนา 
 ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 
 7.3เพ่ือพัฒนาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2562 

8. เป้าหมาย 
 8.1ด้านผลผลิต   (Outputs) 
  8.1.1โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา  2562 
  8.1.2  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดสูงกว่า 
  ปีที่ผ่านมา 
 8.2  ด้านผลลัพธ์   (Outcomes) 
  1.  โรงเรียนมีระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาโดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
  3.  โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
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11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการ  เสนอ  อนุมัติโครงการ
ประกันคุณภาพ 

- โครงการปีงบ 2563 ต.ค.62 หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ 

2. รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอกรอบสี่(สมศ.) 

4,000 ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัดสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

พ.ย.62–
ก.ย.63 

คณะท างาน
ประกันคุณภาพ 

3.  พัฒนาระบบงานเอกสารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3,000 วัสดุ อุปกรณ์มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

ธ.ค.62 คณะท างาน 
ประกันคุณภาพ 

4.  ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2,000 
 

มีผลการประเมินสูงกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

คณะท างาน
ประกันคุณภาพ 

5.  สรุปผลและจัดท า รายงานผล
การประเมิน SAR  ปีการศึกษา  
2562 

1,000 
 

รายงานผลการประเมิน 
SAR  ปีการศึกษา  2562
จ านวน  10เล่ม 

มี.ค. - พ.ค. 
63 

คณะท างาน
ประกันคุณภาพ 

รวม 10,000 
 
12. งบประมาณ 

10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

- 4,000 3,000 - - -  1,000 -  2,000 - 
7,000 - 1,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น10,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุภาพร   เจริญผล 
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14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะท างานงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2562คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน  นักเรียนและผู้ปกครอง   
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 
 

16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- รายงานการประเมินตนเองประจ าปี  SAR   
ปีการศึกษา  2562 
-  ผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 
-  ผลการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(สมศ.) 
 
เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินทบทวนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษา  และโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
- โรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกรอบสี่ 
 

 
- รายงาน  SAR 
 
- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 
- เครื่องมือ
ตรวจสอบ
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
- แบบรายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี  SAR   
- แบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 

- แบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

 
-แบบรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
สถานศึกษา  และโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
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       (นางสุภาพร   เจริญผล)                                     (นางอังค์สุมาริน    ปาละจะเร) 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           ผู้เสนอโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. รหัส/ชื่อโครงการ  งานทะเบียน 
 

2. ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 1,3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กลยุทธ์1เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1,3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามกลยุทธ์ 2.3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม

การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตามกลยุทธ์ที่ 2 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5  
มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 

 

6. หลักการและเหตุผล 
ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551  และมี 

การน าหลักสูตรกลุ่มสาระต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน  สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ  ระบบการวัดผล  ประเมินผลการเรียนและการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ให้ใช้วิธีการสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญและเนื่องจากเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารทางการศึกษาที่ส าคัญที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการเรียนซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลการพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
ผู้เรียนไว้ แล้วน าข้อมูลมาเก็บเป็นหลักฐานและใช้ในการตรวจสอบ ดังนั้นงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลจึง
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จัดท างานเอกสารส าหรับงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลขึ้นเพ่ือจะได้มีเอกสารที่มีคุณภาพและสามารถ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ดังนั้น งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานของฝ่ายต่ าง ๆ ในโรงเรียนเป็นไป
อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและ

ทันต่อการใช้งาน 
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
3. เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและทันเวลาที่ก าหนด 
4. เพ่ือการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

8. เป้าหมาย 
8.1เชิงปริมาณ 

1. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนอย่างเป็นระบบและจัดท าเอกสารทางการศึกษาได้ 100% 
2. ให้บริการแก่ผู้รับบริการได้100% 

8.2เชิงคุณภาพ 
1. สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 

10. ระยะเวลา 
1ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ,ขั้นด าเนินการ,ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั้นเตรียมการ     
2.ขั้นด าเนินการ -  ตุลาคม งานทะเบียน 
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ  คณะครู 1ต.ค.62–30ก.ย. 63 งานทะเบียนฯ 
4. ขั้นประเมินผลและท ารูปเล่ม
สรุปผล 

 งานทะเบียนฯ 1ต.ค.62–30ก.ย. 63 งานทะเบียน 
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12. งบประมาณ 
 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

  5,000   10,000  5,000   5,000  
5,000 10,000 5,000 5,000 

25,000 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 งานทะเบียน 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. งานทะเบียน 
 2. คณะครู 
 3. นักเรียน 
 4. ผู้ปกครองและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนอย่าง
เป็นระบบและจัดท าเอกสารทางการศึกษาได้ 
100% 
2) ให้บริการแก่ผู้รับบริการได้100% 

 
- สรุปผลจากสถิติการขอ
เอกสารทางการศึกษา 
- แบบสอบถาม 

- แบบค าร้องขอเอกสารทาง
การศึกษา 
- ปพ.1 ,ปพ.2 ,  ปพ. 3 

เชิงคุณภาพ 
1) สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2) ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึง
พอใจในการบริการ 

 
-สังเกตจากการปฏิบัติงาน
จริง 
 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบ ปพ.5,ปพ.6 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ 
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(นางสาวละเอียด ทะนันชัย) 
หัวหน้างานทะเบียน 

ผู้เสนอโครงการ 

 
  

(นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ผู้เห็นชองโครงการ 
 

 
 

 

 (นายปรีชา  นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงาน/โครงการ 
 

ที ่ รายการ 
 

จ านวน/หน่วย ราคา/
หน่วย 

รวมเป็นเงิน แหล่ง
งบประมาณ 

1. กระดาษ A480g 500แผ่น ดับเบิลเอ 30รีม 125 3,750  
3. ตัวหนีบด า ขนาดกลาง 5 กล่อง 45 225  
4. ลวดเสียบกระดาษ 30 กล่อง 10 300  
6. หมึกเติมตลับชาด ( แดง , น้ าเงิน) 10 ขวด 14 140  
7. หมึกปริ้นเตอร์HP Laserjet 85A 4 อัน 2,300 9,200  
8. กาว UHUขนาดกลาง 12 หลอด 65 780  
9 ซองพลาสติกผูกเชือกขยายช้าง F4 24 ซอง 20 480  
10 สันรูดพลาสติก 5มิล 40 โหล 32 1,280  
11 พลาสติกท าปกใส A4 (100แผ่น) 4 ห่อ 190 760  
13 เทปกาวสองหน้าชนิดบาง 10 อัน 20 200  
16 แฟ้มสันกว้าง 3” A4 10 แฟ้ม 76 760  
18 ปพ.1      (ปพ.1ต /ปพ.1ป) 10 ห่อ 160 1,600  
19 ปพ.2 4 ห่อ 400 1,600  
21 กรรไกร 5 อัน 40 200  
22 ไส้แม็ก 12 กล่อง 12 144  
23 กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้านA4 3 รีม 130 390  
24 ซองน้ าตาล A4 500 ซอง 2 1,000  
25 ตรายาง 1 ชุด 1,100 1,100  
26 กระดาษการ์ด 120 แกรม A4 10 ห่อ 42 420  
27 กระดาษปกสี A4 4 รีม 90 360  
28 กาวลาเท็กTOA 32 ออนซ์ 2 ขวด 55 110  
30 กระดาษโน้ตกาวในตัว   2แพ็ค 38 76  
32 ดินสอ 2บี 3 โหล 38 114  
 รวม (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 25,000  
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1.  ช่ือโครงการ วัดผลประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ 

 ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ข้อที่ 1.2.5 นิเทศก ากับติดตาม ตรวจสอบและการน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

5.สนองมาตรฐานการศึกษา   

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ 
6. หลักการและเหตุผล 

 ตามกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ 2551  และมีการ
น าหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนการาสอนซึ่งครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน สื่อการสอน  การจัดท าเอกสารวิชาการ   ระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนและการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ใช้วิธีการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การวัดผลประเมินผลจากสภาพจริงและการปรับมาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ทัดเทียมหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศ และจากการประเมินสมศ. พบว่า ทุกมาตรฐานผ่านระดับดี ยกเว้น มาตรฐาน
ที่ 5 ที่ๆชได้ระดับปรับปรุง  จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนจะต้องปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและการบริหาร
วิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 ดังนั้นงานวัดผลประเมินผลการเรียนของักเรียนจึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีการวัด ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ 
2. เพื่อให้การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล มีความเป็นระบบ ครอบคลุม มี 

ความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 

8. เป้าหมาย 
8.1  เชิงปริมาณ 

งานวัดและประเมินผลมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการท างานเพียงพอ 
จ านวนร้อยละ 80 

8.2 เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานวัดผล- ประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10.ระยะเวลาด าเนินการ 
    1 ต.ค. 2562– 30 ก.ย. 2563 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
วัดผลประเมินผล  (จัดซื้อวัสดุ 
–ครุภัณฑ์ ) 

2.จัดท าเอกสารทางการศึกษา 

3.จัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 
4.กิจกรรมการติดตามการแก้ 0 
ร,ม.ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร
โรงเรียน 

 

ตค. –พ.ย      
2562 

 

ก.พ 61-มี.ค
63 

 

งานวัดผลประเมินผล 

 

คณะครู 

 

คณะครู 

  12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
เงินงบประมาณ 6,500.- บาท 
รวมเงิน 6,500.- บาท  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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 แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย.
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค.
2563 

ก.ย.
2563 

- 1000.- 1,000.- - 2,500.- - - 1,000.- .- 1,000.- .- - 
    

รวมทั้งสิ้น   6,500.-  บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
      นานพิเชษฐ์    ชัยยัง 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
      1. งานวัดผล 
      2.คณะครู  
      3. นักเรียน 

      4.  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

15. เนื้อหา (กรณีที่มีการอบรม) 
     - 
 
16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-งานวัดผลประเมินผลผ่านการปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพ 

-,มีจ านวนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในงานวัดผล
อย่างเพียงพอ 

- รวบรวมท าเอกสารผลสัมฤทธิ์ เช่น 
ปพ.5 

 

 
- ส ารวจข้อมูลทางสถิติ

เปรียบเทียบกับผลงงานที่ผ่าน
มาดูจากเอกสารผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
- แบบส ารวจ 
- ปพ.5 
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ผลลัพธ์ 
- ประสิทธิภาพการจัดการระบบงานวัดผล

ในด้านความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 
- ครูมี วิ ธีการสอนและวิ ธีการวัดผลที่

หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 
- นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนถูกต้อง 

 
- สอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ผู้ใช้บริการ 
- วิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน

การเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ 
- จารายงานผลสัมฤทธิ์ 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ปพ.5 
-  
 

 
 
         
             (นายพิเชษฐ์     ชยัยัง)                   (นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร) 

   งานวัดผลประเมินผล                                  หวัหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                                         (นายปรีชา    นันติชัย) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงานแนะแนวและส่งเสริมประสานการศึกษา 
 
2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
 
3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีประสอทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีประสอทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
  ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2553 กล่าวไว้ใน หมวด1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา22 ก าหนดให้ 
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การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ งานแนะแนวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณภาพ ผู้เรียนรู้จัก
และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวให้มีคุณภาพ 
7.2 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
7.3  เพ่ือส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ(ระบุ จ านวน/ร้อยละ) 
 8.1.1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 8.2เชิงคุณภาพ 

 8.2.1ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สามารถวางแผนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ตลอดจนปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 8.2.2. งานแนะแนวมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการแนะแนว 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมคณะครูแนะแนวเพ่ือวางแผนการท า
โครงการ 
2. เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณ 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

 
โครงการ และ
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบงาน 

 
ต.ค.62 

 
ต.ค.62 
ต.ค.62 

 

 
ครูแนะแนวทุกคน 
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ขั้นด าเนินการ 
1.ด าเนินงานตามโครงการและติดตามการ
ด าเนินงาน 
 1.1 จัดบริการแนะแนวแก่ผู้เรียน 
- บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูล    
- บริการสนเทศ 
- บริการให้ค าปรึกษา 
- บริการจัดวางตัวบุคคล 
- บริการติดตามผลและประเมินผล 
 1.2 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
 1.3 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
 1.4 บริการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
1.5 จัดกิจกรรม YC เพ่ือนที่ปรึกษา 
1.6จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,000 
 

9,000 
6,000 

 
นักเรียน 

 
พ.ย.62– ก.ย.
63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.63 
 

มิ.ย.63 
ก.ค. 63 

 
ครูแนะแนวทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นประเมินผล 
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

 
รายงานผล
โครงการ 

 
ก.ย.63 

 
ครูแนะแนวทุกคน 
 

12. งบประมาณ(เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
รวม 25,000 บาท 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 

  

  1
0,0

00
 

  

 

 

9,0
00

 

9,0
00

 

  

 10,000 9,000 6,000 
รวมสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

2.งานแนะแนว 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - หลักสูตร YC เพ่ือนที่ปรึกษา 
 - การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

16. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนได้รับบริการแนะแนวทั้ง 
5 ด้าน 

ตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
      (นางสาวนลินรัตน์  อิมิวฒัน์)                                       (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
          หัวหน้างานแนะแนว                                        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
            ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

 (นายปรีชา  นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   
  ปีงบประมาณ 2563 

 
ชื่อโครงการ   พัฒนาห้องสมุด  3 ดี 
แผนงาน  งานวิชาการ 
สนองมาตรฐาน  สพฐ.     มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองตัวบ่งชี้ที่    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
    
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ

ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายภูมิสิทธิ์ กุสสรานุภาพ 
 
ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2562– 30  กันยายน  2563 

หลักการและเหตุผล 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของโรงเรียนและชุมชน เป็นศูนย์กลางให้บริการความรู้ทางวิชาการ  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต คุณภาพของห้องสมุดเป็นดัชนีส าคัญตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพของ
นักเรียน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา มีความเป็นไทย และเรียนรู้ความเป็นสากล ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องมีการบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเป็น
ครูมืออาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน ให้ความส าคัญกับการอ่านซึ่งจะเป็น
บ่อเกิดอันส าคัญของปัญญา และฝึกฝนให้สมองได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ด้วยสื่อที่หลากหลาย ทั้งเอกสาร 
ต ารา สื่อมัลติมีเดีย มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยแต่
อยู่ภายใต้ของความเป็นไทย 

 แต่ในสภาพปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนสบปราบพิทยาคมยังมีหนังสือเก่าและมีจ านวนน้อย  การ
จัดการยังไม่มีสิ่งดึงดูดให้นักเรียนสนใจใช้ห้องสมุดเท่าที่ควร  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม  สามารถให้บริการแก่ครู บุคลากรนักเรียนและชุมชนได้ตามความต้องการ  เพ่ือเป็นการสร้าง



141 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

แรงกระตุ้นให้นักเรียนรักห้องสมุด รักหนังสือ รักการอ่าน มีความตระหนักในความส าคัญของการเรียนการอ่าน
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยัง
เป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียน บุคลากร ให้เกิดความกระตือรือร้น ความเป้าหมายของการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ให้แก่ผู้เรียน  ลูกจ้างและบุคลากรภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือสร้างความตระหนัก ความส าคัญของการอ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยที่

ดีในการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
3. เพ่ือสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดให้มีรูปแบบ เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์มากขึ้น 
4. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้รับมาตรฐานโรงเรียนรักการอ่าน  ห้องสมุดมีชีวิต  และมาตรฐานด้านอื่นๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ด้านผลผลิต  (Outputs) 
 1)   มีหนังสือเพ่ิมข้ึนจ านวน  300  เล่ม   
 2)   มีหนังสือพิมพ์และวารที่บอกรับเป็นประจ า 
 3)  เพ่ือให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่วนร่วม 
 2.2  ด้านผลผลิต  (Outcomes) 
 1)   นักเรียนและครูใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 2)   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 3)  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้าด้วยตนเอง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1)  มีหนังสือใหม่  ทันสมัย  เพ่ิมข้ึน  100  เล่ม 
             2)  นักเรียนใช้บริการห้องสมุด  ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 3)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                     1)  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2)  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
2 พัฒนางานบริการ ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
3 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
4 พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด    ตลอดปีงบประมาณ คณะท างานห้องสมุด 
   
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประม

าณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่  1 
1.1  สร้างบรรยากาศภายในห้องสมุด 

   5,000  5,000 

2 กิจกรรมที่  2 
2.1 บริการห้องอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 บริการห้องอ่านหนังสือ 
2.3 บริการยืมคืน 

      
 

3 กิจกรรมที่  3 
3.1  กิจกรรส่งเสริมการอ่าน 

   5,000  5,000 

4 กิจกรรมที่  4 
      4.1  จัดหาทรัพยากรห้องสมุด 
-  หนังสือ  คอมพิวเตอร์ 
-  วารสาร  หนังสือพิมพ์   
(รายจ่ายประจ า) 

4.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม
หนังสือ   

4.3 วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสมุด 

    
 

4,000 
5,000 

 
2,000 

 
4,000 

  
 

4,000 
5,000 

 
2,000 

 
4,000 

7 ติดตาม  ปะเมินผลกิจกรรมโครงการ     -  - 
รวม    25,000  25,000 

งบประมาณ 
 งบประมาณ  25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (งบอุดหนุนรายหัว)            
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 

1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นและความสนใจที่จะเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 

2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้  สามารถใช้
ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้หรือสื่อต่างๆ   ทั้งในและนอกโรงเรียน 

3. นักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีการแสวงหาความรู้  ข้อมูล 
ข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. นักเรียนสามารถสรุปประเมินจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง 

5. นักเรียนสามารถน าประโยชน์จากการอ่านและการศึกษา
ค้นคว้าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
การเก็บข้อมูลสถิติ 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
-  แบบประเมิน 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 
-  การสัมภาษณ์ 
-  สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
- แบบสอบถาม 
-  รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
 
 

    
    (นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ)                                       (นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร) 
         หัวหน้างานห้องสมุด                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ                                         
           ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
              
      
                                                    (นายปรีชา   นนัติชัย) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริม พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง           

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา   
    ด้านผู้เรียน    มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

6. หลักการและเหตุผล 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการวางรากฐานให้เยาวชน

เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในบ้านเกิด ตลอดถึงการอนุรักษ์ หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ใช้เสื่อม
โทรมอันจะก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ าทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดจ ากัดของธรรมชาติ ภัยธรรมชาติที่
รุนแรงและมีความถี่สูงขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดถึ งการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมากมาย สามารถพบเห็นได้จากสื่อต่างๆในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนต่างรณรงค์และให้ความรู้ในทุกรูปแบบในการที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
ร่วมกันอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อชะลอหรือยับยั้งปัญหาเหล่านั้น ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ได้ขยายเป็นวงกว้างและมีความรุนแรง จนเป็นภาพชินตาขึ้นทุกวัน  มนุษย์
จ าเป็นต้องด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรที่มากเกิน
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ความจ าเป็นและขาดจิตส านึกและความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียที่สร้าง
ขึ้น ดังนั้นการแก้ปัญหาหรือชะลอปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่จึงต้องเริ่มจากตัวมนุษย์
เอง โดยเริ่มจากการปลุกฝั่งให้มนุษย์รักษ์ในถิ่นก าเนิดของตนเอง  โครงการ  ส่งเสริม พัฒนาการใช้แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุคคลพ้ืนฐานส าคัญขององค์กรและ
ชุมชน ด้วยการกระตุ้นเตือน ฝึกทักษะปฏิบัติ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน จากใกล้ตัวไปสู่สังคมให้มีความยั่งยืนสืบไป 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 ด้านผลผลิต (Output) 

เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
         7.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 

     เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์ ภาคภูมิใจใน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน มี
คุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

8. เป้าหมาย 
          8.1  เชิงปริมาณ 

             นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ใน
การเรียนการสอน  80% 

      8.2  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนมีจิตส านึกรักษ์ ภาคภูมิใจในแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

9. สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10.ระยะเวลาด าเนินการ 
    1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.ประชุมคณะกรรมงาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
โรงเรียน เพ่ือขออนุมัติ 
3.ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ 
  * แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
  3.1 กิจกรรมส ารวจ รวบรวม
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาใน
ชุมชน 
3.2 กิจกรรม รณรงค์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 
 
   3.3 กิจกรรมปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
   - ขยะ 
   - หมอกควัน 
 
  3.4 วันสิ่งแวดล้อม 
 
 
  3.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 
  3.6 การลดใช้พลังงาน 
 
4. สรุปประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
 
    
3,000.- 
         
 
 500.- 
 
 
     
 
 500.- 

 
   
  5,000.- 
 
 1,000.-          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียน และ
บุคลากร
โรงเรียน 
 

ต.ค 2562 
 

ต.ค 2562 
 
 
 
  ตลอด  
ปีงบประมาณ 
พ.ย 2562– 
ก.พ 2563  
 
พ.ย 2562 

 
 
ธ.ค 2562– 
มี.ค2563 
 
 
 
พ.ย – ธ.ค 
2562 
 
 ตลอด  
ปีงบประมาณ 
 
 

- กิจกรรม รณรงค์ลด 
หมอกควัน 
 (1,200.-) 
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  12. งบประมาณ 
งบประมาณ     10,000.- บาท  
เงินงบประมาณ     10,000.- บาท 
เงินนอกงบประมาณ           - บาท 
รวมเงิน     10,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนบาท) 
 
 แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย.
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค.
2563 

ก.ย.
2563 

- 1000.- 5,000.- - 1,000.- - - 1,000.- .- 1,000.- .- 1,000.- 
    

รวมทั้งสิ้น   10,000.-  บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
                 งานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

15. เนื้อหา (กรณีที่มีการอบรม) 
     - 

16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
       นักเรียน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม
ทักษะและจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
- แบบประเมินโครงการ 

 
- รายการการประเมินผล

โครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรมสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

 
- ประเมินจากการสอบถาม   

ข้อมูลบุกคลากร นักเรียน 

 
- แบบสอบถาม 
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               (นางสาวชลลดา  สุภากาวี)         (นางอังค์สุมาริน  ปาละจะเร) 
    หัวหน้างานแหล่งเรียน ภูมปิัญญาและสิ่งแวดล้อม            หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
                  ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
                                                        
                                                       
                                                         (นายปรีชา  นันติชัย) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 
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ใบประมาณงบประมาณที่ใช้ในงาน / โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
 

ที ่ รายการวัสดุ/อุปกรณ์ 
จ านวน
หน่วย 

หน่วยละ 
เป็นเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

 
1 
2 
3 
4 
 
5 

 
สติ๊กเกอร์สร้างจิตส านึกลดใช้พลังงาน 
ป้ายรณรงค์ลดหมอกควัน 
กระดาษ AA  
รางวัล หนังสั้นสร้างจิตส านึกเก่ียวกับ
ขยะ 
รางวัลการจัดท าเอกสารแหล่งเรียนรู้ 

 
20 
3 

2 รีม 
6 
 

10 

 
40.- 
310.- 
55.- 

1,000.- 
 

216.- 

 
800.- 
930.- 
110.- 

6,000.- 
 

2,160.- 

 
    
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       8,000 (แปดพันบาทถ้วน) 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ  2563 

 
1.ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

2.ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

3.สนองยุทธ์ศาสตร์สพฐ. ข้อที1่   
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทา ง
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

4.สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนข้อที่ 1, 2, 3 
ข้อที่ 1   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง 
            เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
ข้อที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
            พอเพียง 
ข้อที่ 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ 
           หลากหลาย 

 
5.สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 

ด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่ 1-6ตัวบ่งชี้ที่ 1.3,4,5   2.1,2,3,4  3.1,2,3,4  4.1,2   
5.1,2,3  6.1,2,3 

ด้านการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 7-12ตัวบ่งชี้ที่ 7.1,2,3,4,5,6,7,8,9 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่ 13 ตัวบ่งชี้ที่  13.1 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ - 
ด้านมาตรการส่งเสริม  มาตรฐานที่ 15 ตัวบ่งชี้ที่ - 

 
6.หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว ตรงต่อเวลา  ที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
/  เอกสารของทางโรงเรียน และได้สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
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7. วัตถุประสงค์ 
 1.  ให้บริการกระดาษเพ่ือการอัดส าเนาด้วยเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล (Copy Print) 
 2.  ให้บริการด้วยเครื่องอัดส าเนาดิจิตอล (Copy Print) 
 3.  ปรนนิบัติบ ารุง ซ่อมแซม จัดซื้อจัดหา เครื่องอัดส าเนาดิจิตอล (Copy Print) 
 4.  จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการและซ่อมบ ารุงจากบริษัท ฯ 
8. เป้าหมาย 

8.1 เชิงปริมาณ 
 ให้บริการแก่บุคลากรของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
8.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้รับบริการทุกรายได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 ตลอดปีงบประมาณ  2562 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 

11. วิธีด าเนินงาน (ขั้นตอน . ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครง 
1  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฯ  

 คณะกรรมการฯ  ต.ค. 2562 นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

2 จัดซื้อจัดหา/ให้บริการ   คณะครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียน 

ต.ค. 2562 - 30 
ก.ย.2563 

นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

3 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
ให้บริการ  

 พัฒนาศูนย์สื่อ
สิ่งพิมพ์ 

ต.ค. 2562 - 30 
ก.ย.2563 

นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

4 การบ ารุงรักษา   พัฒนาศูนย์สื่อ
สิ่งพิมพ์ 

ต.ค. 2562 - 30 
ก.ย.2563 

นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 

5 การประเมิน   สรุปผลโครงการ ก.ย.2563 นายภูมิสิทธิ์ /  
นายยุติวิชญ์ / 
นายประยุทธ์ 
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12. งบประมาณ (เงินงบประมาณประเภทอุดหนุนรายหัว) 
จ านวนเงิน  252,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
 แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน / โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.  
2562 

พ.ย. 
2563 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 20,000 20,000 25,000 30,000 30,000  

60,000 65,000 65,000 60,000 

รวมทั้งสิ้น    250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นายภูมิสิทธิ์ กุสสลานุภาพ 
นายยุติวิชญ์  เทือกตา 
นายประยุทธ์  สีเที่ยง 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์ 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
              - 
16. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- ครูและบุคลากรการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
- ครูและบุคลากรพอใจในการใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
 

 
- ประเมินความพึง
พอใจ 
- ประเมินความพึง
พอใจ 

 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการและได้รับเอกสาร/
สิ่งพิมพ์ที่มีความชัดเจน ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ ตรงตามเวลา 
ที่นัดหมาย   
 

 
- สอบถามความพึง
พอใจ/ปัญหา/
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการ 

 
-แบบสอบถาม/
สัมภาษณ์ 
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      (นายภูมิสิทธิ์  กุสสลานภุาพ)     (นางอังค์สุมาริน   ปาละจะเร) 
       หวัหน้างานศูนย์สื่อสิ่งพิมพ์           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
             ผู้เสนอโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
         (นายปรีชา  นันติชัย) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป   390,947.20  บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณปี 2563 
1 พัฒนางานสารบรรณ 25,000.00 
2 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2,000.00 
3 พัฒนางานอาคารสถานที่ 246,947.20 
4 พัฒนางานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประสานการศึกษา 50,000.00 
5 พัฒนางานโภชนาการและสวัสดิการร้านค้า 5,000.00 
6 พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 10,000.00 
7 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 20,000.00 
8 พัฒนางานสาธารณูปโภค 30,000.00 
9 พัฒนางานควบคุมภายใน 2,000.00 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบงานสารบรรณ 

2. ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการต่อเนื่อง 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ข้อ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  ข้อ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

6.หลักการและเหตุผล 
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ โรงเรียนต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอ านาจ มีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดเป้าประสงค์ 
พันธกิจและวิสัยทัศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้นั้น ต้องมีความพร้อม ความสะดวก จึงควรส่งเสริมการบริหารงานส านักงานให้มีความต่อเนื่อง  

ดังนั้นงานสารบรรณ จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนางานฯ ขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

7.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การด าเนินงานในองค์กรมีความคล่องตัวสูงและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

8.1.1 งานสารบรรณมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 การบริหารระบบงานสารบรรณเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ด าเนินการ  
ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

11. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 

25,000 พัฒนาระบบงานสาร
บรรณ ให้มีวัสดุ

ครุภัณฑ์ และมีสิ่ง
สนับสนุนในการ

ปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 62 
- 

30 กันยายน 63 

นางนุชจรินทร์ ปัญญาดิบวงศ์ 

 
12. งบประมาณ 
 25,000 บาท 
 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที่ 4 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค มิ.ย กค. สค. กย. 

2562 2562 2562 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 
            

5,000 5,000 10,000 5,000 
รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

นางนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ์ 

14. ผู้เกี่ยวข้อง   
- 
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15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงประมาณ 
   มีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
   การบริหารเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาย 

 
- ตามสภาพจริง 
 
 
- การสอบถาม 

 
- แบบส ารวจ 
 
 
- แบบสอบถาม 

 
 

 

 

            (นางนุชจรินทร์  ปัญญาดิบวงศ์) 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

ผู้เสนอโครงการ 

               (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 
 

(นายปรีชา  นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ข้อที่  1  2  3   
 ข้อที่1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้อที่  2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
 ข้อที่  3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางกรศึกษา 
 

4. สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1  2  3   
 ข้อที่1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้อที่  2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
 ข้อที่  3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางกรศึกษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 
 ด้านผู้เรียน      มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่  - 
 ด้านการบริหารและการจัดการ    มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่2.6
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่  -  

6. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
และการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 7.2 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ตลอดจน
ชุมชน 
 7.3 เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียน 

8. เป้าหมาย 
 8.1 ด้านผลผลิต   (Outputs) 
 8.1.1โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศปีการศึกษา  2563 
 8.2 ด้านผลลัพธ์   (Outcomes) 
 1.  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศทีเ่ป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
  

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562– 30  กันยายน  2563 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการ  เสนอ  อนุมัติโครงการ 

- โครงการปีงบ 2562 ต.ค.62 หัวหน้างาน 

2.  กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทางเว็บไซต์ช่วงที่2 

- วัสดุ อุปกรณ์มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

พ.ย.62 คณะท างาน 
 

3.  ก ากับ ติดตาม  การด าเนินงาน
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

- มีผลการประเมินสูงกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

คณะท างาน 

4. สรุปผลและจัดท า รายงานผล ปี
การศึกษา  2561 

2000 รูปเล่มสารสนเทศ มี.ค. - พ.ค. 
63 

คณะท างาน 

5.  กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ทางเว็บไซต์ช่วงที่2 

- วัสดุ อุปกรณ์มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน 

พ.ย. 63 คณะท างาน 

รวม 2,000 
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12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

       2,000     
  2,000  

รวมทั้งสิ้น2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุวิมล   พวงสุยะ 

 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะท างานงานการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 

16. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- สารสนเทศโรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง 
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( นางสุวิมล  พวงสุยะ ) 
หัวหน้างานการพัฒนาระบบและ 

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

                      (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
            หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

              ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 
 

     (นายปรีชา    นันติชัย) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ  2563 

 
1.ชื่อโครงการ พัฒนางานนักปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 

2. ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่องใหม่ 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่    2  กระบวนการบริหารและการขัดการ 

4.  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ข้อที่  10   พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความสะดวก  

บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและในชั้นเรียน 

5.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 2    ตัวบ่งชี้    2.2,2.5,2.6 

6. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีพ้ืนที่ 41 ไร่ 2 ตารางวา  ส าหรับรองรับ
นักเรียนจ านวน 788 คน  จึงมีการใช้พ้ืนที่ภายในอาคารและพ้ืนที่ภายนอกอาคาร  สิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างสูงสุด  คุ้มค่าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนให้
พัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  บุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งผู้มาใช้บริการอย่างมีความสุข  ได้รับความ
สะดวกมีสุขภาพจิตดี   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงงานอาคารสถานที่  สิ่ง
สาธารณูปโภค  สภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมและพอเพียงในการให้บริการ ตามกลยุทธ์
โรงเรียน  กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ที่
ต้องการให้โรงเรียนมีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  การที่จะ
สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนต้องมีความพร้อม มีการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งสาธารณูปโภค  
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียน  ผู้มาใช้
บริการมีความสุข  ได้รับความสะดวก  มีสุขภาพจิตดี   
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7. วัตถุประสงค์ 
 ด้านผลผลิต  (Output) 
  1.  เ พ่ือให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  มีห้องเรียน  ห้องส านักงาน  
ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ  ห้องปฏิบัติการวิชาอาชีพ  มีโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  โต๊ะนั่งรับประทางอาหาร  บริเวณที่
รับประทานอาหาร  อุปกรณ์ประกอบอื่นอยู่ในสภาพพร้อมและพอเพียงที่จะจัดการศึกษา 
  2.  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี  เหมาะสม  ร่มรื่น  มีสวนหย่อม  ไม้
กระถาง  ต้นไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ซุ้มที่พักนักเรียน เอ้ือและส่งเสริมสนับสนุนต่อการจัดการศึกษา 
 ด้านผลลัพธ์  (Outcome) 
  1.  เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  ประปา  ไฟฟ้า  ถนน  สถานที่จัดกิจกรรม
เหมาะสม พร้อมใช้งาน ที่เอ้ือและส่งเสริม สนับสนุนต่อการจัดการศึกษา 

8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับการบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่อ านวยความ

สะดวกต่อการจัดการศึกษา         
8.2  เชิงคุณภาพ 
 1.  มีระบบการจัดการ มีการด าเนินการจัดสร้าง จัดท า ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาสามัญ ห้องปฏิบัติการวิชาอาชีพ ให้มีสภาพพร้อมใช้พอเพียงที่
จะจัดการศึกษา   มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการศึกษาในโรงเรียน  
  2.นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้มาใช้บริการ  อยู่ในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี 
เอ้ือและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษามีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี  

9.สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ  2563 
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11. วิธีด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษาสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ส ารวจความต้องการรวบรวมความต้องการของ
บุคลากรในโรงเรียนและวางแผนจัดท าโครงการ 

ต.ค.62 -หัวหน้างานนักปฏิบัติการ 
อาคารสถานที่  และ
สาธารณูปโภค 

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน ต.ค.62 -รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. ด าเนินการจัดสร้าง  จัดท า ปรับปรุง 
ซ่อมแซมตามภาระงานที่ก าหนดในโครงการ 

ต.ค.62 - ก.ย. 
63 

- หัวหน้างานนักปฏิบัติการ 
อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค
และคณะท างาน 

 
12. งบประมาณ  จากเงินอุดหนุนรายหัว 
 จ านวนเงิน   246,947.20  บาท  (สองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) 

13. ผู้รับผิดชอบ(งาน/โครงการ) 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานนักปฏิบัติการ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 

14. ผู้เกี่ยวข้อง 
 - 
15. เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 

16. การประเมินงาน/ติดตามผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
มีระบบการจัดการ มีการด าเนินการจัดสร้าง  
จัดท า ปรับปรุงซ่อมแซมให้สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการศึกษาในโรงเรียน 

 
-  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างงาน 
-  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
นักการภารโรง 
- ตรวจสอบชิ้นงานที่ปฏิบัติตาม
โครงการ 

 
-  แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนักการฯ 
-  แบบบันทึกการสั่ง
การปฏิบัติงาน 
- แบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานของนักการ
ภารโรง 
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ผลลัพธ์  
           นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน อยู่ใน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดี  เอ้ือต่อ
การศึกษา  มีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี 

 
-  ประเมินจากการสอบถาม  ตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียน 

 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  แบบสอบถาม 

 
 
 
 

( นายสมบัติ  อัศวสัย)                                                
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

ผู้เสนอโครงการ 

(นายราเชนทร์    ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

        (นายปรีชา    นันติชัย) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ  ประชาสัมพันธ์ 
 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธศาสตร์สพฐ. ข้อที่  1  2  3   
 ข้อที่1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้อที่  2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
 ข้อที่  3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางกรศึกษา 
 

4. สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1  2  3   
 ข้อที่1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้อที่  2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
 ข้อที่  3.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางกรศึกษา 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่ 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน    มาตรฐานที่ 1.1 – 1.2    
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 2.1 - 2.3, 2.6  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     มาตรฐานที่ 3.2,3.5  
  

6. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหญ่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล ผู้เรียนต้องมีศักยภาพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ของโรงเรียน 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้รับรู้ข่าวสาร 
 7.2 เพื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานของนักเรียน  ครูบุคลากรและนักเรียน 

8. เป้าหมาย 
 8.1 ด้านผลผลิต   (Outputs) 
  8.1.1  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา  2563 
 8.2 ด้านผลลัพธ์   (Outcomes) 
  8.2.1.  ชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ข่าวสาร 
   

9. สถานที่ด าเนินการ 
          โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562– 30  กันยายน  2563 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  วางแผนเกี่ยวกับการจัดท า
โครงการ  เสนอ  อนุมัติโครงการ 

- โครงการปีงบ 2563 ต.ค.62 หัวหน้างาน 

2. ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ตาม
กิจกรรมของโรงเรียน 

3000 ประชาสัมพันธ์ตาม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัด 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

คณะท างาน 
 

3.  จัดท าวารสารโรงเรียนประจ าปี
การ ศึกษา 2562 

50,000 
(งบสมาคม

ครู
ผู้ปกครอง) 

วารสารโรงเรียน 1600 
เล่ม  

มี.ค. 63 คณะท างาน 

4. ด าเนินการเช่าเซิฟเวอร์เว็ปไซต์
โรงเรียน 

6,000 
(งบ ICT) 

เว็บไซต์โรงเรียน  
ประชาสัมพันธ์ออนล์ 

ก.ค.63 
 

คณะท างาน 

รวม 59,000 

12. งบประมาณ 
 59,000  บาท  (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)มีรายละเอียดดังนี้ 
 -  วารสารโรงเรียน   50,000 (งบสมาคมชมรมครูผู้ปกครอง) 
 -  ค่าเช่าSERVER 6000 (งบ ICT) 
 -  ค่ากิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 3,000   (งบประมาณประจ าปี)  
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

    50,000    3,000 6,000   
 50,000 3000 6,000 

รวมทั้งสิ้น59,000บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางธัญสุตา  ณ ล าปาง 

 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะท างานงานประชาสัมพันธ์ 
 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- วารสารโรงเรียน จ านวน 1600 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
-  โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงเรียน
หลากหลายช่องทาง 

  

 
 

( นางธัญสุตา  ณ ล าปาง ) 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์สารสนเทศ 

ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(นายราเชนทร์ ปาละจะเร) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1. รหัส/ ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนางานโภชนาการ 
 

2. ลักษณะโครงการ         เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธ์ศาสตร์ ข้อที่ 1  2 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนในระดับพื้นฐาน 

    ข้อที่1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

              ข้อที่2.1.  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 1  2  

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนในระดับพื้นฐาน 

  ข้อที่1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธ์ศาสตร์ที ่ 2  การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อที่2.1.  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่  12 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน                      ตัวบ่งชี้ที่1.1  และ 1.2 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ตัวบ่งชี้ที่2.5 
 

6. หลักการและเหตุผล 
       ตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542ให้โรงเรียนสนับสนุนจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบายให้

นักเรียนรับประทานอาหารอ่ิมทุกวัน และอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทางงานโภชนาการได้

ตอบสนองตามนโยบายโดยการตรวจสอบคุณภาพอาหารที่จ าหน่ายอาหารในโรงเรี ยน สุขภาพของผู้
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จ าหน่ายอาหารและการปรับปรุงสถานที่ในโรงอาหารให้เพียงพอเพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย การปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง อันเป็นพ้ืนฐานของการมีสุขภาพดี และ

การเฝ้าระวังทางด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของนักเรียนในวัยเรียน ท าให้

ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม โดยร่วมมือกับฝ่ายอาคารสถานที่ อนามัย

โรงเรียน 

7. วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องทุกคน 
2. นักเรียนทุกคนมีการเจริญเติบโตได้เหมาะสมตามวัย 
3. สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร 
4. เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ค่านิยมความเป็นไทย รักความสะอาด มีระเบียบและความ

ซื่อสัตย์ 
 

8. เป้าหมาย 
         8.1 เชิงปริมาณ 

      1 . เพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของนักเรียนทุกคนให้ถูกต้อง 
                2. นักเรียนทุกคนมีการเจริญเติบโตได้เหมาะสมตามวัย 
                3. สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีอาหารกลางวันอิ่มทุกวัน รักการออกก าลังกาย 
        8.2 เชิงคุณภาพ 

     1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
     2. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการบริโภคอาหาร 
     3. นักเรียนมีบรรยากาศท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
     4. นักเรียนมีมีระเบียบวินัยในการใช้โรงอาหาร 
 

9. สถานที่ด าเนินการ  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา  
ปีงบประมาณ  2563 
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11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผนเกี่ยวกับการ
จัดท าโครงการ  เสนอ  
อนุมัติโครงการประกัน
คุณภาพ 
 

- โครงการปีงบ 2563 ต.ค.  62 หัวหน้างาน

โภชนาการ 

2. จัดท าที่เก็บจาน 
ชาม หลังจากใช้แล้ว 

5,000 ท าทางเดินด้านหลัง

โรงอาหารเพื่อเข้า

ออก สะดวก 

ปลอดภัย 

ม.ค.  63 คณะท างาน

โภชนาการและ

งานอาคารสถานที่ 

3. ก ากับ ติดตาม  การ
ด าเนินงาน 

- มีผลการประเมินสูง

กว่าปีที่ผ่านมา 

ตลอดปี 

งบประมาณ 

คณะท างาน

โภชนาการและ

งานอาคาร

สถานที่ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว)   
      รวมทั้งสิ้น  5,000บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

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

5,000 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

คณะกรรมการงานโภชนาการ 
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14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. งานพัสดุ 
2. งานอาคารสถานที่ 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
       - 

16. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารอิ่ม

ทุกวันอย่างสะอาดถูกสุขาภิบาลอาหาร 
- นักเรียนได้รับความรู้เพื่อผู้บริโภค ร้อย

ละ 80 ขึ้นไป 

 
- สอบถาม 
- สภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
- โรงอาหารมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ 

ที่ดี สวยงามถูกหลักโภชนาการ 
- นักเรียนมีสุขภาพดี ส่งผลให้นักเรียนมี 

พัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา การใช้ชีวิตประจ าวันอย่างมี
ความสุข 

 
- ประเมินตามสภาพ

จริง 
 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

 

 
 
 
           
           (นางธมลพรรณ์  ยอดค า)                                                (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
            หวัหน้างานโภชนาการ                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                ผู้เสนอโครงการ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 

 (นายปรีชา    นันติชัย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริม และพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง           

3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู  และบุคลกรทางการศึกษา 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ข้อที่ 3 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา   
     มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ,1.2 

6. หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นนโยบายด้านสุขภาพอนามัยไว้
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นักเรียนเติบโตสมวัย โดยได้ระบุไว้ในนโยบายข้อ 5 การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยให้ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียน ให้ความรู้ด้านป้องกันโรคและ
โรคติดต่อต่างๆ  ตลอดจนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเน้นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางความคิดเพ่ือป้องกันสาร
เสพติด รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ภาวะการเจริญเติบโตสมวัยของนักเรียนและการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 

7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 ด้านผลผลิต (Output) 

     1. เพ่ือให้นักเรียนเจริญเติบโตสมวัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย 
     2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
     3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อและอุบัติเหตุต่างๆ 
     4. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพและรักการออกก าลังกาย 
     5. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และวิธีการดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆ 
        น้อยๆ ตลอดจนท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
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         7.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
      เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีทักษะในการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ อุบัติเหตุ รักการออกก าลังกาย มีความรู้ในการดูแลรักษาตนเองจากการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ท าการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนได้ และเจริญเติบโตสมวัยตามมาตรฐานของเด็กไทย 

8. เป้าหมาย 
          8.1  เชิงปริมาณ 

      8.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเฝ้าระวังการเจริญเติบโตสมวัย 
      8.1.2 นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
      8.1.3 นักเรียนทุกคนมีการวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและรักการออกก าลังกาย 
      8.1.4 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยง 
             สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรงจากโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
      8.1.5 นักเรียนทุกคนดูแลรักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ตลอดจนท าการปฐม 
             พยาบาลเบื้องต้นได ้

      8.2  เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านสุขภาพ คลอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เจริญเติบโตสมวัย มีน้ าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย 
     8.2.2 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     8.2.3 นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
     8.2.4 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพย์ติด โรคติดต่อ อุบัติเหตุต่างๆ  
            และปัญหาทางเพศ 
     8.2.5 นักเรียนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆและท าการปฐม 
            พยาบาลเบื้องต้นได ้

9. สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10.ระยะเวลาด าเนินการ 
    1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
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11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.ประชุมคณะกรรมการงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
โรงเรียนวางแผนและเขียน
โครงการ 

 โครงการ ต.ค 2562 
 

 

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
โรงเรียน เพ่ือขออนุมัติ 

  ต.ค 2562 
 

 

3.ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการ 
  * ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
โรงเรียน 
  3.1 กิจกรรมการให้บริการ
งานพยาบาลแก่นักเรียน ครู
และบุคลากรในโรงเรียน 

 นักเรียน และ
บุคลากร
โรงเรียน 

ตลอด  
ปีงบประมาณ 
 
 
พ.ย 2562– 
ก.พ 2563  

 

 

   3.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
การออกก าลังกาย 

2,000.- ครู นักเรียน พ.ย 2562- 
ก.พ 2563 

กิจกรรมหน้าเสาร์ธง 
เช้า/ เย็น 

   3.2 กิจกรรม การประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

 โครงการ พ.ค 2563 
 

 

3.3 กิจกรรมประสานงาน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
โรงพยาบาลสบปราบเพื่อตรวจ
กรุ๊ปเลือดนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
และตรวจสุขภาพประจ าปี
นักเรียนทุกคน 

  มิ.ย 2563 
 

 

3.4 กิจกรรมการวัดน้ าหนัก
ส่วนสูงของนักเรียน 
 

 นักเรียน และ
บุคลากร
โรงเรียน 

พ.ย. 2562 
 

 

3.5 กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุและ
เวชภัณฑ์งานอนามัยโรงเรียน 

   7,000.-  พ.ย.2562- 
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         วิธีด าเนินการ   ต่อ 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา หมายเหตุ 

3.6 กิจกรรม การสรุป
ภาวการณ์เจริญเติบโตของ
นักเรียนและแจ้งผลการ
วิเคราะห์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง
และครูที่ปรึกษาทราบ 

  พ.ย.2562- 
ธ.ค.2562 
 

 

3.7 กิจกรรม ประสานงานกับ
ครูที่ปรึกษา ครูโภชนการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
ที่มีภาวการณ์เจริญเติบโตไม่
สมวัย 

  พ.ย. 2562-
ก.ย 2563 
 

 

3.8 กิจกรรม ประสานงานกับ
ครูที่ปรึกษา เรื่องการตรวจ
สุขภาพนักเรียนด้วยตนเอง 

  มิ.ย.2563 
 

 

3.9 กิจกรรม รักษาพยาบาล
หรือส่งต่อโรงพยาบาล 

  ต.ค.2562 – 
ก.ย.2563 

 

3.10 ตรวจสุขภาพประจ าปีครู   มี.ค 2563  
3.11 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

  ก.ย.2563 
 

 

3.12 สรุปรายงานผล 1,000.-  ก.ย.2563  

12. งบประมาณ 
งบประมาณ     10,000.- บาท  
เงินงบประมาณ     10,000.- บาท 
เงินนอกงบประมาณ           - บาท 
รวมเงิน     10,000.- บาท  (หนึ่งหม่ืนบาท) 
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 แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย.
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค.
2563 

ก.ย.
2563 

- 8000.- - - 1,000.- - - - - - - 1,000.- 
    

รวมทั้งสิ้น   10,000.-  บาท 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                ส่งเสริม และพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

15. เนื้อหา (กรณีที่มีการอบรม) 
     - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล เฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตให้สมวัยระดับคุณภาพ ดีมาก 
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ์แข็งแรงระดับคุณภาพ ดีมาก 
- นักเรียนทุกคนมีการวางแผนดูแลสุขภาพ
และรักการออกก าลังกาย 
- นักเรียนทุกคนท าการปฐมพยาบาลได้ระดับ
คุณภาพ ดีมาก 
 

 
-  บันทึกข้อมูล 

 
- สถิติการใช้ห้องพยาบาล 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- สถิติน้ าหนักส่วนสูง 
 
- สถิติสมรรถนะนักเรียน 

 
- บันทึกสุขภาพด้วย

ตนเอง 
- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงและการ
เจริญเติบโตสมวัยร้อยละ 95 
- นักเรียนมีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย ร้อยละ 
85 
- ด าเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกพบว่านักเรียนสามารถรักษา
สุขภาพของตนเอง และรู้จักป้องกันตนเอง
จากอุบัติเหตุร้อยละ 90 
-นักเรียนมีการพัฒนาตนองในด้านการดูแล
สุขภาพและรักการออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
- นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และวิธีการดูแล
รักษาตนเอง เมื่อมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ 
ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

 
 - บันทึกข้อมูล 

 
- สถิติการใช้ห้องพยาบาล 

 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- ประเมินตามสภาพจริง 

 
- สถิติน้ าหนักส่วนสูง 
 
- สถิติสมรรถนะนักเรียน 

 

 
- บันทึกสุขภาพด้วย

ตนเอง 
 
 

- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 
 

- สถิติผู้ใช้ห้องพยาบาล 

 
 
 
 
               (นางสาวชลลดา  สุภากาวี)         (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
    หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                      ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 
                                                  (นายปรีชา    นันติชัย) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
             ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ช่ือโครงการ พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์        

2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4. สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

5.สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารจัดการ   

6. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือการตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา สามารถอ านวยความสะดวกในการบริหารงานตามกลยุทธ์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อีกท้ังเสริมสร้างการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและความเป็นผู้น าทางวิชาการและเอ้ือต่อการบริการบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากข้ึน 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเขิง
บริหาร  อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนามีความรู้ความสามารถมีขวัญก าลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มี
ความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

7. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการแก่ครู  และนักเรียน  บุคลากรของโรงเรียนด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
2. เพื่อให้การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
3. เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีระบบ มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็ว 
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8.  เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 

- มีอุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์ให้บริการแก่ครู  นักเรียนตลอด 
ปีงบประมาณ 2563 

8.2  เชิงคุณภาพ 
- อุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของครู  นักเรียนตลอด

ปีงบประมาณ 2563 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ  2562 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ชั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต.ค.62 คณะท างาน 
2 ประชุมจัดท าแผนการปฏิบัติงานและมอบหมายหน้าที่ ต.ค.62 คณะท างาน 
3 ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 
4 จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและงานที่ได้รับ

มอบหมาย 
ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 

5 ประเมินผล ก.ย.63 คณะท างาน 

12. งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณท้ังสิ้น 20,000 (อุดหนุนรายหัว)รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดังนี้ 

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน / โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  
2562 

พ.ย. 
2563 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

5,000  2,000 3,000    5,000 2,000 2,000 1,000  

7,000 3,000 7,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น    20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวดารุณี  ค านวล 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.ผู้บริหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2. คณะครู-นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
16.  วิธีการติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-มีอุปกรณ์  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส าหรับงาน
โสตทัศนูปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 
-มีอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์ตอบสนองต่อความต้องการ
ของครู นักเรียนอย่างเพียงพอ  มี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

-ส ารวจ สังเกตและประเมิน
ตามสภาพจริง 
 
-สังเกตตามสภาพจริง 
-ส ารวจความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ 

-แบบส ารวจ 
 
 
-แบบสอบถาม 
 
 

 

 

             (นางสาวดารุณี   ค านวล)                                  (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
            หวัหน้างานโสตทัศนูปกรณ์                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                   ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 
                                                (นายปรีชา    นันตชิัย) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม    
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
    
 

 



182 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 

 

 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1.ชื่อโครงการ    พัฒนางานดูแลน้ าดื่มและประปา 
  

2.ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.สนองประเด็นยุทธศาสตร์    

 ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

 ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่  
 มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่  2.2 , 2.5, 2.6 
  

๖. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จัดระบบสาธารณูปโภคเพ่ือบริการแก่คณะครูและนักเรียน  และส าหรับ

รองรับผู้ปกครอง  ผู้มาเยือนซึ่งต้องใช้บริการน้ าดื่มน้ าใช้ของโรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  สะอาด  

ถูกต้องตามหลักอนามัยจึงต้องมีการปรับปรุง  ซ่อมแซมและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

7.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การด าเนินงานระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

              จัดบริการด้านสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานและพร้อมบริการอยู่ตลอดเวลา 
เชิงคุณภาพ 

              มีระบบสาธารณูปโภคท่ีปลอดภัย  สะอาดถูกหลักอนามัย 
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9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 

11. วิธีการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประกาศรับสมัคร 30,000 ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 

2 สอบสัมภาษณ์ 

3 ท าสัญญาจ้าง 

4 ปฏิบัติงาน 

5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

12. งบประมาณ 

 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

14. เนื้อหา  (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 

15.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

 มีผู้ปฏิบัติงานและระบบที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

- จากการประเมิน 

 

- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

 มีระบบสาธารณูปโภคปลอดภัย สะอาดถูกหลักอนามัย 

 

- จากการสังเกต 

- จากการสอบถาม 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 
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  (นายพันธ์  เหลาพล)                   (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 

        หัวหน้างานอาคารสถานที่                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

              ผู้เสนอโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

 

              (นายปรีชา  นันติชัย) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายในสถานศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ     
เป้าประสงค์ที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล    
เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างาน แบบบูรณาการ การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ     
เป้าประสงค์ที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล    
เป้าประสงค์ท่ี 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างาน แบบบูรณาการ  

การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 2.2 , 2.5,  2.6 
 

6. หลักการและเหตุผล 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

ข้อที่ 5 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจ จัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ท้าย
ระเบียบเป็นแนวทางในการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 ดังนั้น  การจัดวางระบบควบคุมภายในสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรทั้งโรงเรียนถึงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ การป้องกันลดข้อผิดพลาด การรั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในองค์กร การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

7. วัตถุประสงค ์
1. บุคลากรได้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่รับผิดชอบและไม่ขัดกับกฎหมาย 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานการตรวจสอบภายในและควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 จัดท าเอกสารตรวจสอบภายในและควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงานให้ได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงคุณภาพ 

การด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

9.สถานที ่  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

10.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตลอดปีงบประมาณ  2563 

11. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กพร. เงินอ่ืน ๆ 
ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 
21 ต.ค. 2562 

    
งานควบคุม

ภายใน 
ขั้นด าเนินการ(DO) 
ด าเนินงานกิจกรรม  
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แต่
ละกลุ่มงาน 
- จัดท าเอกสารควบคุมภายใน 
- จัดท ารายงานเสนอผู้บริหาร ต้น
สังกัด สตง. 

 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

ก่อน 1-20ต.ค.2563 
ก่อน 25ต.ค.2563 

 
 

2,000 

   
 

ทุกกลุ่มงาน 
งานควบคุม

ภายใน 



187 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ก ากับติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

    
หัวหน้ากลุ่ม

บริหารฯ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 
กันยายน 2563 

    
งานควบคุม

ภายใน 
รวม   2,000 2,000    

 
12. งบประมาณ    2,000 บาท 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2562 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2562 2562 2562 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 

- 2000 - - - - - - - - - - 
2000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 2000บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2. ผู้บริหาร 
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
           - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
- จัดท าเอกสารควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มงาน
ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 85 

 
-สังเกต -ประเมิน 
การจัดท าเอกสารควบคุม
ภายใน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
-เอกสารควบคุมภายใน 
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เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินงานต่างๆ ภายในโรงเรียนมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 

- สรุปผลการด าเนินงานของ 
งาน/ โครงการต่าง ๆ  

- สอบถาม 

 

- แบบสรุปผลการ 
ด าเนินงาน 

- แบบสอบถาม 
 
 
 
     (นางสุภาพร  เจริญผล) 

    หัวหน้างานควบคุมภายใน 
 ผู้เสนอโครงการ 

 

                                          (นายราเชนทร์  ปาละจะเร) 
                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
       
          (นายปรีชา    นันติชยั) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
            ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล   200,000.00 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณปี 2563 
1 พัฒนาบุคลากร 180,000.00 
2 พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคลากร 10,000.00 
3 งานชุมชนสัมพันธ์ 10,000.00 
4 สวัสดิการ (ใช้เงินพิเศษ) 0.00 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
      1.ชื่อโครงการ  พัฒนางานบุคลากร 

2.ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

3.สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.  ข้อที่ 3     การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่  1 - 6 

4.สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อท่ี 6,7,8 

5.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 2 
มาตรฐานที ่2  ตังบ่งชี้ที่   2.2,2.5,2.6 

6.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นการสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า  เป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ  ให้คณะท างาน
มีความรู้ ความสามารถ  มีสมรรถนะในการท างานอย่างอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้
ของผู้เรียน  มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  มีการ
นิเทศน์ติดตามซึ่งกันและกันแบบกัลยาณมิตร 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะการสอน  

การสื่อสาร การท างานเป็นองค์กร  คณะ  และมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
8.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทุกคน  
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เชิงคุณภาพ 
8.2.1 คณะครูมีความรู้ความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม   

         ศักยภาพ 

9. สถานที่ด าเนินงาน 
           ส านักงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

11.  วิธีการด าเนินงาน(ข้ันเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ,ขั้นประเมินผล) 
กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ก าหนดหัวข้อการ
พัฒนาและ 
ข้อมูลทั่วไป 
2. เขียนโครงการ
น าเสนองานแผน 
3. ด าเนินกิจกรรมตาม
แผน 
4.ประเมินผลกิจกรรม 
5.ประเมินผลโครงการ 
 

- 
 
- 
- 

180,000 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
คณะกรรมการ
ผู้ปกครอง-ครู 
โรงเรียนสบปราบ
พิทยาคม 

ตุลาคม 2562 
 
ตุลาคม 2562 
ธันวาคม 2562 
ม.ค.63-ก.ย.63 
ก.ย.63 
ก.ย.63 

 
 
นายสมเกียรติ 
  ขาวสมบูรณ ์

 
12.  งบประมาณ (เงินประมาณอุดหนุนรายหัว) 

เงินอุดหนุน 180,000  บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 

2562 

พ.ย. 

2562 

ธ.ค. 

2562 

ม.ค. 

2563 

ก.พ. 

2563 

มี.ค. 

2563 

เม.ย. 

2563 

พ.ค. 

2563 

มิ.ย. 

2563 

ก.ค. 

2563 

ส.ค. 

2563 

ก.ย. 

2563 

30,000 50,000 50,000 50,000 

รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
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13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ( งาน / โครงการ ) 
นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 

14.  ผู้เกี่ยวข้อง 
๑. นางสายทิพย์    วรรณาการ 
๒. นางสาวอ าพันธ์   ชุ่มเชื้อ   
๓. นางนงนุช   ชัยนันตา 

15.  เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 
- 

16.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้รับการพัฒนาทุกคน 
 

-สังเกตจากสภาพจริง 
 
-สังเกตจากสภาพจริง 
 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 

เชิงคุณภาพ 
- คณะครูมีความรู้ความสามารถ  มี

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ส ารวจความพึงพอใจ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
 
 
          (นายสมเกียรติ    ขาวสมบูรณ์)                                     (นายสมเกียรติ    ขาวสมบูรณ์) 
        หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล                                       หวัหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

        ผู้อนุมัติโครงการ 



193 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
 
 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
      1.ชื่อโครงการ  พัฒนางานธุรการกลุ่มงานบุคคล 

2.ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 

3.สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ข้อที่  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ข้อที่  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4.สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 10 
ข้อที่  10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ

สะดวก  บรรยากาศ  และสถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและในชั้นเรียน 

5.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 2 
มาตรฐานที่ 2     ตัวบ่งชี้ที่  2.2,2.5,2.6 

6. หลักการและเหตุผล 
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ โรงเรียนต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอ านาจ  มีการวางแผนกลยุทธ์  
ก าหนดเป้าประสงค์พันธกิจและวิสัยทัศน์  ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งการ
ด าเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้นั้น  ความพร้อม  ความสะดวก  ความ
รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการท างาน ของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก  นับว่ามี
ส่วนส าคัญเชิงการบริหารงาน และจากการประเมินภายนอกที่ผ่านมาพบว่า  ผลการประเมินทุก
มาตรฐานอยู่ในระดับดี  และได้รับค ารับรองถึงความส าเร็จในการบริหารงานส านักงาน  จึงควร
ส่งเสริมการบริหารงานส านักงานให้มีความต่อเนื่องต่อไป 

 
7.  วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของ
โรงเรียน 

2.เพ่ือให้การประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคคลากร
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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3.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสาร 
8.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
8.1.1 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการท างานเพียงพอ 
       จ านวนร้อยละ  80 

                     เชิงคุณภาพ 
8.2.1 การบริหารงานของฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

9.  สถานที่ด าเนินงาน 
ส านักงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10.  ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562 - 30กันยายน 2563 

11.  วิธีการด าเนินงาน(ข้ันเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ,ขั้นประเมินผล) 
กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาธุรการกลุ่ม
งานบุคคล 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

พัฒนาส านักงาน
บุคคลเพื่อมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนในการ
ท างาน 
 

1กันยายน 2562 
– 

30 กันยายน 
2563 

1.นายสมเกียรติ  ขาว
สมบูรณ์ 
2.นางสายทิพย์  
วรรณาการ 
3. นางนงนุช ชัยนันตา 

 
12.  งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไป) 

เงินอุดหนุน 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 

2562 

พ.ย. 

2562 

ธ.ค. 

2562 

ม.ค. 

2563 

ก.พ. 

2563 

มี.ค. 

2563 

เม.ย. 

2563 

พ.ค. 

2563 

มิ.ย. 

2563 

ก.ค. 

2563 

ส.ค. 

2563 

ก.ย. 

2563 

2,500 2,500 2,500 2,500 

รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ( งาน / โครงการ ) 

นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 

14.  ผู้เกี่ยวข้อง 
1.นางสายทิพย์    วรรณาการ 
2.นางสาวอ าพันธ์   ชุ่มเชื้อ   
3.นางนงนุช   ชัยนันตา 

15.  เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 
- 

16.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

-ส านักงานมีวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนใน
การท างานเพียงพอ 
-มีป้ายนิเทศ กลุ่มงาน  
 

-สังเกตจากสภาพจริง 
 
-สังเกตจากสภาพจริง 
 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 

การบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นไป
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจความพึงพอใจ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 

 

          (นายสมเกียรติ    ขาวสมบูรณ์)                                     (นายสมเกียรติ    ขาวสมบูรณ์) 
        หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล                                       หวัหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                   ผู้เสนอโครงการ                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1.ชื่อโครงการ    ชุมชนสัมพันธ์ 
 

2.ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 4    

ข้อที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

4.สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่4  

ข้อที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

5.สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่2 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ 2.4 
 

6.  หลักการและเหตุผล   

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ฉบับพุทธศักราช  2553  (ฉบับปรับปรุง  

พุทธศักราช  2559)  ได้ก าหนดให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน  มุ้งเน้นการ

พัฒนาองค์รวมความเป็นมนุษย์  เพ่ือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม

เสริมสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์

เพ่ือสังคมสามารถบริหารจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตซึ่งก่อให้เกิดความผูกพัน  รักถ่ินฐานบ้านเกิดและเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 
 

7. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ทั้งร่างกายสติปัญญา อารมณ์และ
สังคม   

2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมให้กับผู้เรียน 
 
 



197 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

8. เป้าหมาย 

8.1 เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 90 
8.2 เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีความสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  และใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีต้องการ 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา 

 ตลอดปีงบประมาณ  2563   (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 
 

11. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ก าหนดหัวข้อการพัฒนาและ

ข้อมูลทั่วไป 

10,000 ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 

2 เขียนโครงการน าเสนองานแผน 

3 ด าเนินกิจกรรมตามแผน 

4 ประเมินผลกิจกรรม 

5 ประเมินผลโครงการและสรุป 

12. งบประมาณ  10,000บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน / โครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค.  

2562 

พ.ย. 

2562 

ธ.ค. 

2562 

ม.ค. 

2563 

ก.พ. 

2563 

มี.ค. 

2563 

เม.ย. 

2563 

พ.ค. 

2563 

มิ.ย. 

2563 

ก.ค. 

2563 

ส.ค. 

2563 

ก.ย. 

2563 

 2,000   3,000   3,000   2,000  

2,000 3,000 3,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น   10,000บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
 

14. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 

              - 

15. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

- ผู้เรียนเกิดการพัฒนาองค์รวมความเป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคมร้อยละ  90 

- ผู้เรียนสามารถสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคมให้กับ

ผู้อื่น 

- สังเกต 

- จากการประเมิน 

 

- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  และใช้ทักษะชีวิต  และมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

- จากการสังเกต 

- จากการสอบถาม 

- จากการทดสอบ 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบทดสอบ 

 

 

      (นายสมเกียรติ    ขาวสมบูรณ์)           (นายสมเกียรติ   ขาวสมบูรณ์) 

      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร    

           ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

       

 

 

                                                     (นายปรีชา  นนัติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  50,000.00 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณปี 2563 
1 การพัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 5,000.00 
2 การพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 10,000.00 
3 การพัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 10,000.00 
4 การพัฒนาระบบงานพัสดุ 20,000.00 
5 การพัฒนาธนาคารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 5,000.00 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

      1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาธุรการกลุ่มงานงบประมาณ 
 

2.  ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3.สนองยุทธศาสตร์  สพฐ. ข้อที่ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

4.สนองยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 
ข้อที ่1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

 

5.สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 2    ตัวบ่งชี้    2.2 
 

6. หลักการและเหตุผล 
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

โรงเรียนต้องมีความพร้อมเรื่องการบริหารแบบกระจายอ านาจ มีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดเป้าประสงค์พันธ
กิจและวิสัยทัศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมที่มีโรงเรียนเป็นฐานซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนได้นั้น ความพร้อม ความสะดวก ความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานในการท างาน ของหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภายในและภายนอก นับว่ามีส่วนส าคัญเชิงการบริหารงาน และจากการประเมินภายนอกที่ผ่านมา
พบว่า ผลการประเมินทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดี และได้รับค ารับรองถึงความส าเร็จในการบริหารงาน
ส านักงาน จึงควรส่งเสริมการบริหารงานส านักงานให้มีความต่อเนื่องต่อไป 
7. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกของโรงเรียน 
2.เพ่ือให้การประสานงานภายในระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มงาน สาระวิชา และบุคคลากรเป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว 
3.เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน  ผู้ปกครองและครูได้รับรู้ข่าวสารงานงบประมาณ 

8.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

          8.1.1 กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนในการท างานเพียงพอ    
                  จ านวนร้อยละ  80 

             เชิงคุณภาพ 
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8.2.1 การบริหารงานของฝ่ายบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

9.  สถานที่ด าเนินงาน 
      ส านักงานบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10.  ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน 2563 
 

11.  วิธีการด าเนินงาน(ข้ันเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ,ขั้นประเมินผล) 
 

กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาธุรการกลุ่ม
งานงบประมาณ 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 

พัฒนาส านักงาน
งบประมาณเพ่ือมี
วัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งสนับสนุนในการ
ท างาน 

1 ตุลาคม 2562 
– 

30 กันยายน 
2563 

๑.นางเมธาวี ขาว
สมบูรณ์ 

12.  งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
เงินอุดหนุน 5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

1,500 1,500 1,000 1,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 
13.  ผู้รับผิดชอบโครงการ( งาน / โครงการ ) 

นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
 

  14.  ผู้เกี่ยวข้อง 
         - 
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15.  เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 
        - 
16. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
-ส านักงานมีวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งสนับสนุนใน
การท างานเพียงพอ 
-มีป้ายนิเทศ กลุ่มงาน 
 

-สังเกตจากสภาพจริง 
 
-สังเกตจากสภาพจริง 
 

- แบบสังเกต 
 
- แบบสังเกต 
 

การบริหารของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจความพึงพอใจ 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 

   
           (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)                                 (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
หัวหน้างานธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ               หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

      ผู้เสนอโครงการ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 

                                                     (นายปรีชา    นันติชัย) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการวัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน/

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

1 กระดาษA4 ดับเบ้ิลเอ 5 ริม 110 550  

2 กระดาษปก A4 2 รีม 120 240  

3 กระดาษโฟโต้  1 ห่อ 380 380  

4 สก๊อตเทป 2 ม้วน 50 100  

5 แฟ้มสอด A4 10 แฟ้ม 100 1,000  

6 ตรายาง 3 ดวง 350 1,050  

7 แผ่นรองเสนอเซ็น 2 อัน 45 90  

8 ค่าซ่อมบ ารุงคอมฯ   1,660  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000  
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. รหัส /ชื่อโครงการ  โครงการ    พัฒนาปรับปรุงระบบงานการเงินและบัญชี 
 

2. ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ข้อที่ 6   

 ข้อที ่1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

4. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 6 
มาตรฐานที่ 2    ตัวบ่งชี้    2.2 
 

6.หลักการและเหตุผล 
งานการเงินและบัญชีเป็นงานสนับสนุนการเรียนการสอนและงานพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 

จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาปรบปรุงให้เกิดความคล่องตัวชัดเจนในการรับจ่ายงบประมาณและถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 

7.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นเอกเทศ จัดสถานที่ จัดเก็บเอกสารไว้อย่างปลอดภัย 
2. เพื่อให้การบริการสะดวด รวดเร็วและเกิดความประทับใจ  ควรมีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอกับ

การใช้งาน 
3. เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
เชิงคุณภาพ 
2.การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10. ระยะเวลา  
 1 ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 

11. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมวางแผน
การด าเนินงาน 

10,000 บาท มีงบประมาณเพียงพอ
กับโครงการ การ
ท างานสะดวกรวดเร็ว 
งานการเงินบัญชีเป็น
ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ต.ค.62 คณะท างาน 

ก าหนดข้อตกลง   ต.ค.62  
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

  พ.ย.62 
มิ.ย.63 

 

ตรวจสอบภายใน   1 ครั้ง  
ประเมินผล   สิ้นปีงบประมาณ  

 
 

12. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที่ 4 

ตค. 
2562 

พย. 
2562 

ธค. 
2562 

มค. 
2563 

กพ. 
2563 

มีค. 
2563 

เมย. 
2563 

พค 
2563 

มิ.ย 
2563 

กค. 
2563 

สค. 
2563 

กย. 
2563 

 5,000       5,000    
รวมทั้งสิ้น  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 

 

( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ) 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 

14.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการประชุม) 
            - 
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15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงประมาณ 
-โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
เชิงคุณภาพ 
-การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัวตามระเบียบ 
-งานเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

- การสอบถาม -แบบสอบถาม 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

2. การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัวตามระเบียบ งานเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 

3. บุคลากรปฏิบัติงานเพียงพอ มีสถานที่ท างานเป็นเอกเทศ 

 

 

 

           (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 

 
         (นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

  ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ งานการเงิน 
 

ล ำดบั รำยกำร จ ำนวน รำคำ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

1 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ(404) 10 เล่ม 35 350 แบบแนวนอน 
2 สมุดเงินสด(401) 10 เล่ม 35 350  
3 รายงานเงินคงเหลือระจ าวัน(407) 10 เล่ม 35 350  
4 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 10 เล่ม 35 350 แบบแนวนอน 
5 ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 5 เล่ม 35 175  
6 กระดาษโน้ตมีกาว ½*นิ้ว 2 ห่อ 17 34  
7 กาวลาเท็กซ์ 16 ออนซ์ 2 ขวด 35 70  
8 เทปใสแกนเล็ก ½ นิ้ว 2 ม้วน 26 52  
9 หมึกเติมตลับชาด แดง น้ าเงิน 2 ขวด 10 20  
10 เป็กทองเหลือง 1นิ้ว 2 กล่อง 38 38  
11 เป็กทองเหลือง 1.5 นิ้ว 2 กล่อง 110 110  
12 เป็กทองเหลือง 2นิ้ว 2 กล่อง 62 124  
13 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 10 กล่อง 8 80  
14 สมุดบัญชีปกน้ าเงิน 12 เล่ม 30 360  
15 ซองพลาสติกผูกเชือก เอ 4 100 ซอง 18 1800  
16 ซองขาวพับสี่ 1 กล่อง 250 250  
17 ตลับชาด 1 17 17  
19 หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1 2,700 2700  
20 ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  2,000 2000  
21 กระดาษปก 2 ห่อ 110 220  
22 กระดาษถ่ายเอกสาร 5 ริม 110 550  

      
    10,000  
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. รหัส/ ชื่อโครงการ งานนโยบายและแผน 
 

2. ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.  

 ข้อที ่ 6  พัฒนาระบบบริหารการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 นโยบายที่  6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
 

4. สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อที่  6  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ  
                                               ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ตัวบ่งชี้ที่  2.1,2.2   

6. หลักการและเหตุผล 
งานแผนงานมีหน้าที่ส าคัญในการรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ขยายผล สร้างความเข้าใจกับ

บุคลากรในโรงเรียนและเป็นแกนน าในการวิเคราะห์สภาพภายใน สภาพภายนอกโรงเรียน โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมในการระดมความเห็นจากครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและแนวทางการด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาปรับปรุงงาน
กิจกรรม งานโครงการที่สนองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐาน ผลผลิตและผลลัพธ์สูงขึ้น
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

7. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การด าเนินงานการจัดท าระบบแผนงานและงบประมาณข้อมูลสารสนเทศให้ตอบสนอง 
    นโยบายของรัฐบาล 
2. เพื่อให้การบริการ ประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กร ให้สะดวกรวดเร็วและประทับใจ 
3. เพ่ือจัดท าระบบงบประมาณ แบบโปร่งใส ชอบธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน 
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8. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1. ได้จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่
ก าหนด 

               2. จัดท ารูปเล่มแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2562 
เชิงคุณภาพ 

1. กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างมี
ระบบตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

9.  สถานทีด่ าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 
 

10.  ระยะเวลาด าเนินการ 
       ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

 

11.  วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 
๒ รวมรวมงาน โครงการจากฝ่ายต่าง ๆ  ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 
๓ ประชุมจัดสรรงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 
๔ จัดท าแผนงาน ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 
๕ ด าเนินงานตามงาน  โครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 
๖ สรุปแผนการด าเนินงาน ตลอดปีงบประมาณ คณะท างาน 

 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
256
3 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
256
3 

ก.ย. 
2562

3 
……….

. 
5,000….

. 
……….

. 
……….

. 
.……….

. 
……….

. 
……….

. 
……….

. 
….….

. 
……….

. 
….….

. 
5,000 

    
รวมทั้งสิ้น........10,000..........................บาท 
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12.  งบประมาณ 
     จ านวน  10,000......บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 
13.   ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
     นางสาวสมกร    เขื่อนแก้ว 

14.   ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     หัวหน้างาน/โครงการทุกโครงการ 
 

 15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
         - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
- มีแผนปฏิบัติการที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ก าหนด 
- จัดท ารูปเล่มแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  2563 
 

 

- ประเมินแผนงาน 
             ประจ าปีงบประมาณ 

- สรุปผลการด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการ 
  

 
-แบบประเมิน 
-แบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน /กิจกรรม/
โครงการ   

ผลลัพธ์ 
-กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  8  กลุ่มสาระได้เนินงานตามแผน/
โครงการอย่างมีระบบตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

 

- สรุปผลการด าเนินงานของ
งาน/ โครงการต่าง ๆ  

 

 
-แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
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      ( นางสาวสมกร    เขื่อนแก้ว )                                              ( นางเมธาวี    ขาวสมบูรณ์ ) 
ต าแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

(นายปรีชา    นันติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานแผนงาน 

 

 

 

ที ่ รายการวัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน/

หน่วย 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

แหล่ง

งบประมาณ 

1 กระดาษA4 ดับเบ้ิลเอ 10 ริม 110 1,110  

2 กระดาษปก A4 2 รีม 120 240  

3 กระดาษโฟโต้  1 ห่อ 380 380  

4 สก๊อตเทป 2 ม้วน 50 100  

5 วัสดุส านักงาน 10 ชิ้น 100 1,000  

6 หมึกพิมพ์ 2  หลอด 750 1500  

7 ค่าเข้าเล่มแผนฯ  2563 10  เล่ม 100 1000  

8 ค่าเข้าเล่มสรุปแผนฯ  2562 5  เล่ม 100 500  

9 ค่าเข้าเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2562 - 2564 

5 100 500  

8 ค่าซ่อมบ ารุงคอมฯ   3,670  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000  
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. รหัส/ ชื่อโครงการ   พัฒนางานพัสดุ 

2. ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 

3. สนองประเด็นยุทธศาสตร์สพฐ.   
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการพิเศษและสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ระดับคุณภาพมาตรฐานสากล 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่  5 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 

6.  หลักการและเหตุผล 
กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ที่มีพันธกิจหลักคือ  ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีทุนและทรัพยากรพอเพียงต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ      
     ต่อเนื่อง 
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8. เป้าหมาย 
8.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 

                     1.  โรงเรียนมีทุนงบประมาณเพียงพอในการบริหารงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ                   
              มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
                     2.  โรงเรียนมีสื่อวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ         
             เพียงพอต่อการบริหารงาน 
 8.2 ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

        1.  โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงานการเงินและบัญชี  ธุรการ งานแผนงาน                           
งานพัสดุและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
  2.  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งานพัสดุและสินทรัพย์ด าเนินงาน
ตามภารกิจ 

20,000 งานพัสดุและ
สินทรัพย์มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.63-ก.ย. 63 งานพัสดุ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 งบประมาณ  20,000  บาท  
 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- - - - - - - - - - - - 
- 1q,000 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น    20,000  บาท   (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์ 

14. ผู้เกี่ยวข้อง 
          - 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
      - 

16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและ
เพียงพอต่อการบริหารงาน 

 
- การสอบถาม 
- แบบประเมินตามสภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 
- การสังเกต 

ผลลัพธ์ 

 โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณงาน
พัสดุและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
- สอบถาม 
- สภาพจริง 

 
- แบบสอบถาม 

 
 
 
 
               (นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงศ์                           (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
                 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                                 หวัหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
                     ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

     (นายปรีชา นันติชัย) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
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บัญชีต่อท้ายรายละเอียดการขอจัดซื้อ งานพัสดุ 

ที ่ รายการ จ านวน 
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต.  

1 เครื่องคอมพิวเตอร ์ 1  เครื่อง 11,000  11,000   
2 อุปกรณ์ส านักงาน       
 2.1 กาว ย่น  10 ม้วน 48  480   
 2.2กระดาษ โน๊ตกาว  5 ห่อ 30  150   
 2.3กระดาษท าปก เอ 4 10 ห่อ 40  400   
 2.4 กาวน้ า  10 ขวด 28  280   
 2.5 กาว ลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ 10 ขวด 22  220   
 2.6คลิบด า 2 หู # 108 5 กล่อง 65  325   
 2.7คลิบด า 2 หู # 109 5 กล่อง 54  270   
 2.8คลิบด า 2 หู # 110 5 กล่อง 28  140   
 2.9คลิบด า 2 หู # 111 5 กล่อง 15  75   
 2.10 กระดาษชาร์  150 แผ่น 8  1200   
3 เครื่องยิงกระดาษ 1 ตัว 1250  1250   
4 ซองขาว 100 ซอง 0.5  50   
 ซองน้ าตาล 100 ซอง 2  200   
 สมุด เบอร์ 2 50 เล่ม 30  150   
 น้ ายา ลบค าผิด 5 อัน 70  350   
 มีด คัตเตอร ์ 3 อัน   250   
 ใบมีด คัตเตอร ์ 2 ห่อ 24  48   
 ลวด เย็บ เบอร์ 10 2 กล่องใหญ่ 45  90   
 ลวด เย็บ เบอร์ 3 2 กล่องใหญ่ 45  90   
 กรรไกร เบอร์ 7 3 อัน 38  114   
 กาว สองหน้าโพม 3 อัน 145  435   
 กาว สองหน้าบาง 15 20  300   
 แม็ค ใหญ่ เบอร์ 3 4 อัน 100  400   
 เชือก ขาว 20 ม้วน 10  200   
 ปลั๊กคอม 10 เมตร  2 อัน 180  360   
 คลิบ  หนีบ 50 กล่อง 8  400   
 เครื่องเจาะ 1 ตัว 35  35   
 ตรายาง วันท่ี   2 อัน 80  160   
 ทะเบียน รับ/ส่ง  เอ 4 4 50  200   
 แท่น ตัดกระดาษ ไม ้ 1 อัน 520  520   

รวม 22,000.00   
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อโครงการ โรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 

2. ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่  2ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

5. สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน 
  ข้อ1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

6. หลักการและเหตุผล 
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา เพราะธนาคารเป็น

สถานที่รับฝาก–ถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไวกับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการประหยัดอด
ออม เพื่อให้นักเรียนมีเงินเก็บไวใช้จ่ายในยามจ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมข้อ
ที่2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สิ่งที่โครงการโรงเรียนธนาคารมุ่งหวังก็คือ นักเรียนรูจักการท างานที่ต้องมีความซื่อสัตย์มีความสุจริต 
เพราะการท างานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ตองมีความซื่อสัตย์ ตองมีความสุจริตเป็นส าคัญซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู
สังคมที่ดี คนก็จะมีระเบียบของชีวิต  นอกเหนือจากการที่ ให้นักเรียนรูจักการอดออม นักเรียนยังรูจักฝึกงาน 
ท างานเป็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องส าคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องการ
แข่งขันการมีชีวิตอยู่รอดในอนาคต โรงเรียนธนาคารจึงเป็นเป้าหมาย คือการให้นักเรียนฝึกการท างานใน
ภาคปฏิบัติ คุ้นเคยกับระบบการเงินจริง มีการออมด้วยตนเอง เกิดความรู สึก โดยการออมทรัพย์อย่างเป็น
ระบบ 
 ดังนั้นโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอ าเภอ
สบปราบด าเนินการจัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยาคม 
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7. วัตถุประสงค์ 
 7.1 เพ่ือสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัดออม 

7.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 75 
7.3 เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง   
7.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

8. เป้าหมาย 
 8.1เชิงปริมาณ(ระบุ จ านวน/ร้อยละ) 
 8.1.1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 8.2เชิงคุณภาพ 
 8.2.1นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
 8.2.2. นักเรียนมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคาร 

9. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 

11.วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ชั้นด าเนินการ , ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1.จัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารสบปราบพิทยา
คมและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.ประชุมชี้แจงโครงการให้คณะครูรับทราบ 
- ครูที่ปรึกษาก ากับดูแลนักเรียนให้มีส่วน 
ร่วมในในการออมเงิน ร้อยละ  80 
 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย
คณะครู และนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
2,000 

 

 
มีโครงการ และ
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ
งาน 

 
ต.ค.62 

 
ต.ค.62 

 
 
 

พ.ย.62 
 
 

ธ.ค.62 
มิ.ย.63 

 
นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 
 
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 
นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 
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ขั้นด าเนินการ 
1.ด าเนินงานตามแผนและติดตามการด าเนินงาน 

 
 

 
นักเรียน
ด าเนินการตาม
ขั้นตอน โดย
ความร่วมมือ
จาก ธกส. 

 
พ.ย.62– ก.ย.

63 

นางสาวนลินรัตน์  
อิมิวัฒน์ 

 
 

คณะกรรมการ 

ขั้นประเมินผล 
1.สรุปผลการด าเนินงาน 

 
- 

 
รายงานผล
โครงการ 

 
ก.ย.63 คณะกรรมการ 

 
12. งบประมาณ 

วัสดุ – อุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน  5,000  บาท 
รวม      5,000  บาท 

 
แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

  3,000      2,000    
3,000  2,000  

รวมทั้งสิ้น ห้าพันบาทถ้วน 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์ 

 นายพิเชฏฐ์ ชัยยัง 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

2.  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
3.  งานแผนและงบประมาณ 
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ าเภอสบปราบ 
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15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
16. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนรู้จักการประหยัดออม ตรวจสอบเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน 
นักเรียนมีการออมทรัพย์อย่าง
สม่ าเสมอ ร้อยละ ๗๕ 

ตรวจสอบเอกสาร แบบบันทึก 
 

นักเรียนรู้หลักการบริหาร และ   
การบริการที่ถูกต้อง  

สอบถาม แบบสอบถาม 

นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น  

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
            
          (นางสาวนลินรัตน์  อิมิวัฒน์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์) 
       หวัหน้ากลุ่มงานโรงเรียนธนาคาร                          หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
       ผู้เสนอโครงการ                                                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                      
 

 (นายปรีชา    นันติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   100,000.00  บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณปี 2563 
1 ธุรการกิจการนักเรียน 15,000.00 
2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000.00 
3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม(วันส าคัญ) 17,000.00 
4 โรงเรียนสีขาวและสารวัตรนักเรียน 3,000.00 
5 แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 5,000.00 
6 ส่งเสริมประชาธิปไตย (กิจกรรมนักเรียน) 30,000.00 

รวม 100,000.00 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ปีงบประมาณ  2563 
 

1.ชื่อโครงการ  พัฒนางานธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  

3. สนองยุทธศาสตร์  สพฐ.  
 ข้อที่3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
 ข้อที่6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดที่  2.2 , 2.5 , 2.6 

6. หลักการและเหตุผล 
 จากการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เพ่ือสร้างคนไทย  ให้เป็น
คนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพ  พร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก ดังนั้นกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนจึงมีความจ าเป็น ในการพัฒนางานของครู และนักเรียน จัดระบบองค์กร พัฒนางาน
ปกครองและระเบียบวินัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลผลิตที่ก าหนด และ
เสริมสร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับ นโยบายการจัดการศึกษา 

7. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท าแผนงาน / โครงการฝ่ายกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับงาน นโยบายและแผนของ
โรงเรียน 
 2. เพ่ือ ติดตาม ประเมิน  สรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน 
 3. เพ่ือประสานงานกับงานนโยบายและแผนของโรงเรียน แผนงานของกลุ่มสาระ หัวหน้างาน 
ทุกงานในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. เพ่ือจัดระบบสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 5. เพ่ือพัฒนางานบริหารงานกิจการนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
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8. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 - ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 85 
 ด้านคุณภาพ 
 - ครูนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด
ของฝ่ายกิจการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ 

9.สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลาด าเนินการ 
1  ตุลาคม 2562–30 กันยายน  2563 

11. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กพร. เงินอื่น ๆ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 

1 ต.ค. 2562 

    

ขั้นด าเนินการ(DO) 

ด าเนินงานกิจกรรม  

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 

- ให้บริการแก่ ครู นักเรียน ผูป้กครอง 

- จัดท าคู่มือนักเรียน 

 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

 

 

15,000 

 

 

 

   

 

งานธุรการ กลุ่ม

บริหารงานกิจการ 

 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 

ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

    

หัวหนา้กลุ่มฯ 

ขั้นรายงาน (ACTION) 

สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กันยายน 2563 

   งานธุรการ กลุ่ม

บริหารงานกิจการ 

รวม   15,000 15,000    

 
12. งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 15,000 บาท      (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน / โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ2563 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 
ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

  3,000  5,000   5,000   2,000  
3,000 5,000 5,000 2,000 

รวมทั้งสิ้น    15,000  บาท  (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ(งาน/โครงการ) 
 งานธุรการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 - ครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนทุกคน 
 - ครูที่ปรึกษา 
 - นักเรียนและผู้ปกครอง 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีมีการอบรม) 
- 

16. การประเมินงาน/ติดตามผล 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

- ด้านปริมาณ 
  ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่รับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดี ร้อยละ 85 
- ด้านคุณภาพ 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมทุกคน
สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่
ก าหนดของฝ่ายกิจการนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จนบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
- ประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการ 
 
- การปฏิบัติงาน
ร่วมกับกลุ่มบริหารงาน
กิจการและผู้เกี่ยวข้อง 

 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 
- เอกสารรายงาน
ต่างๆ 
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               (นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์)         (นายสราวุฒิ  ค าวัน) 
      เลขานุการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                     ผู้เสนอโครงการ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
                            (นายปรีชา    นันติชัย) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ช่ือโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

2. ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2  และ 3 
ข้อที่  2ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
ข้อที่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ  
 

4. สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ข้อที่ 2  และ 3 
ข้อที่  2ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
ข้อที่3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 

ศักยภาพ  
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ข้อ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ข้อ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อ 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ข้อ 4 ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

6. หลักการและเหตุผล   
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะด าเนินด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
การเรียนแล้ว การป้องกันสนับสนุนและช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ก็เป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งทางด้าน การสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ 
ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีเหมือนกัน เป็นต้นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการ
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ระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรือปัญหาอ่ืนๆ  ที่ส่งผลต่อนักเรียน 
และทุกคนที่เกี่ยวขอ้ง 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม มีความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญที่จะต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ครูรู้ถึงปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริงเพ่ือที่ครูจะได้น าปัญหาของเด็ก
มาแก้ไขได้ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้มี กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน จึงมีการประสานความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือ
ต่างๆ ที่มีคุณภาพ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความส าเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม  
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. เพ่ือให้การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
  - ร้อยละ   ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริมตามระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
 เชิงคุณภาพ   
  - การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

10. ระยะเวลา 
 ตลอดปีงบประมาณ  2563 (เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563) 

11. วิธีด าเนินการ 
 11.1  กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล : เยี่ยมบ้านนักเรียน ท าระเบียนสะสม 
  กิจกรรมที่ 2  การคัดกรองนักเรียน : ประเมินและสรุปผลการคัดกรอง SDQ  EQ 
  กิจกรรมที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
  กิจกรรมที่ 4  การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
  กิจกรรมที่ 5  การส่งต่อภายในและภายนอก 
  กิจกรรมที่ 6  การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 
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 11.2 วิธีด าเนินงาน   
 

  กิจกรรมที่ 1  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล : เยี่ยมบ้านนักเรียน ท าระเบียนสะสม 
ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ : วางแผน และเตรียมข้อมูลส าหรับการ

เยี่ยมบ้านนักเรียน 
พฤศจิกายน 2562 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2 ขั้นด าเนินการ  :   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และท า

ระเบียนสะสมของนักเรียนในรูปของฐานข้อมูล 
พฤศจิกายน 2562 ครูที่ปรึกษา 

3 ขั้นติดตามประเมินผล :  สรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้าน
ระดับชั้นเรียน และ ของโรงเรียน 

ธันวาคม 2562 ครูที่ปรึกษา 
งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 2  การคัดกรองนักเรียน : ประเมินและสรุปผลการคัดกรอง SDQ  EQ 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ : วางแผน และจัดท าเครื่องมือการ

ประเมิน SDQ EQ  
มิถุนายน 2563 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2 ขั้นด าเนินการ  :   นักเรียน ครูที่ปรึกษา และ

ผู้ปกครอง ท าแบบประเมิน SDQ  EQ 
มิถุนายน 2563 นักเรียน ครูที่ปรึกษา

ผู้ปกครอง 
3 ขั้นติดตามประเมินผล :  สรุปผลการคัดกรอง SDQ 

EQ ระดับชั้นเรียนและสรุปผลการประเมินในภาพรวม
ของโรงเรียน 

มิถุนายน 2563 ครูที่ปรึกษา 
งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนแนวทางการส่งเสริมและ

พัฒนานักเรียนร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ตุลาคม 2562 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2 ขั้นด าเนินการ  :   ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ

นักเรียน 
พ.ย. 62 – ส.ค.63 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
3 ขั้นติดตามประเมินผล :  สรุปผลการส่งเสริมและ

พัฒนาความสามารถนักเรียน 
กันยายน 2563 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 4  การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนแนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมระเบียบวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมและงานจราจร 

ตุลาคม 2562 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2 ขั้นด าเนินการ  :    ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน โดยประสานงานกับงานส่งเสริม
ระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและงานจราจร 

พ.ย. 62 – ส.ค.63 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล :  สรุปผลการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน 

กันยายน 2563 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
กิจกรรมที่ 5  การส่งต่อภายในและภายนอก 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนแนวทางการส่งต่อภายใน

และภายนอก กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตุลาคม 2562 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2 ขั้นด าเนินการ  :    ด าเนินการส่งต่อภายในและ

ภายนอก กรณีที่นักเรียนมีปัญหาต้องด าเนินการส่ง
ต่อ 

พ.ย. 62 – ส.ค.63 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3 ขั้นติดตามประเมินผล :  สรุปผลการส่งต่อภายในและ
ภาพนอก 

กันยายน 2563 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
กิจกรรมที่ 6  การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 

ที ่ การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ : วางแผนแนวทางการประชุม

ผู้ปกครอง  
พฤศจิกายน 2562 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
2 ขั้นด าเนินการ  :   จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

ระดับชั้นเรียน 
พฤศจิกายน 2562 งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
3 ขั้นติดตามประเมินผล :  สรุปผลการประชุม

ผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  รายงานข้อมูลผู้ปกครอง
เครือข่าย 

ธันวาคม 2562 งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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12. งบประมาณ 
 งบประมาณ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) (เงินอุดงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ2562 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 5,000       20,000 5,000   
5,000  20,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น    30,000  บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ครูที่ปรึกษาทุกคน 
 

15. เนื้อหาสาระ  (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 

16. การประเมินผล 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ ช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์การประเมิน 

(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
ตรวจสอบข้อมูล ตามกิจกรรม ได้แก่ 
1. ระเบียนสะสมของนักเรียนในฐานข้อมูล 
2. รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
4. รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 
5. รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 
6. รายงานผลการส่งต่อภายในและ
ภายนอก 

แบบ
ตรวจสอบ
รายงาน 

 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีระเบียนสะสมใน
ฐานข้อมูล 
2. ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับคัดกรอง 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 
5. นักเรียนที่มีปัญหาร้อยละ 80 ได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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7. รายงานการประชุมผู้ปกครอง และ
ผู้ปกครองเครือข่าย 

6. นักเรียนที่มีปัญหาร้อยละ 80 ได้รับความ
ช่วยเหลือโดยการส่งต่อภายในและภายนอก 
7. ผู้ปกครองร้อยละ 80 เข้าร่วมการประชุม
ผู้ปกครอง 

 
วัตถุประสงค์  2. เพ่ือให้การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์การประเมิน 

(ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ) 
ตรวจสอบข้อมูล ตามกิจกรรมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ 
1. ระเบียนสะสมของนักเรียนในฐานข้อมูล 
2. รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน 
4. รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
5. รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 
6. รายงานผลการส่งต่อภายในและภายนอก 
7. รายงานการประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครอง
เครือข่าย 
 

แบบประเมินผลรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน/
ระเบียนสะสมของ
นักเรียน 

ผลการประเมินมีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
 
 
 
       (นางสาวกิตติยา  แก้วสิงห์)              (นายสราวุฒิ  ค าวัน) 
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
            ผู้เสนอโครงการ                                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

  
(นายปรีชา    นันติชัย) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1.ชื่อโครงการ  สร้างเสริมทักษะชีวิตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ(วันส าคัญ) 
 

2.ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 

3.สนองยุทธ์ศาสตร์สพฐ. ข้อ1 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3,  8 
  3.  ผู้เรียนไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชน 

  8.  ครูคุณธรรม  จริยธรรม และมีความเป็นไทย 
 

5. สนองมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านินมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   1.2.2  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของความเป็นไทย 
   1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

6. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย

มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
ส่งผลถึงเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนขาด
ระเบียบวินัยซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความ
มั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมาเช่นปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนปัญหาการติดเกมส์ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและ
ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมและได้
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เล็งเห็นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนจะช่วยท าให้มีจิตใจ
พ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรมซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรมย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและสามารถแก้ปัญหาสังคมได้และท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
และของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

     2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสืบทอดขนบธรรมเนียม  ประเพณีท่ีดีงามของสังคม 

 

 8. เป้าหมาย 
8.1 เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
8.2 เชิงคุณภาพ 

 1.นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม. 

 

10. ระยะเวลา 
ตุลาคม 2562–กันยายน 2563 

 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 
ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ตามแนววิถีพุทธ 

17,000 
 

นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

นางสุภาพร 
เจริญผลและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
 
12. งบประมาณ 
 17,000บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)(เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ 2563 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

- - 3,000 3,000  - - - 5,000 2,000 2,000 - 
4,000 4,000 5,000 4,000 

17,000บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 นางสุภาพร    เจริญผล 
 

15. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนระดับชั้น ม. 1-6  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ตระหนักและให้ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 

 
-  ใช้แบบประเมิน
กิจกรรม 
 
 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนระดับชั้น ม. 1-6  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแก้ปัญหาชีวิตโดยน า
ธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิ 
ภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 
-ใช้แบบประเมินกิจกรรม 
- สังเกตการณ์ 

 
-  แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 

 
 
         (นางสุภาพร  เจริญผล)                                                    (นายสราวุฒิค าวัน) 
หัวหน้างานคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม               หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
(นายปรีชา  นันติชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  ชื่อโครงการ  โรงเรียนสีขาว และสารวัตรนักเรียน  

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

3.  สนองยุทธศาสตร์สพฐ.  ข้อที่1 
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
  2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนข้อที่3 , 5 
  3. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสู่ชุมชนและมีความเป็นไทย 
 5. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70สามารถประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการคิดและน าหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือผลิตเป็นผลงาน/ชิ้นงาน  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5. สนองมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

6. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์อ านวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
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ส่วน เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและอบายมุข 
 ดังนั้นโรงเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเป้าหมายของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
ภูมคิุ้มกัน ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

7. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
2. เพ่ือให้ทราบข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและมีปัญหาการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา  
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนในสถานศึกษา  
4.เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาวในการต่อต้านยาเสพติด  
5.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษา และนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

8. เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ  

8.1.2 มีข้อมูลผู้เรียนที่เกี่ยวกับสารเสพติดในสถานศึกษาทุกห้องเรียน  
8.1.3 ข้อมูลผู้เรียนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
8.1.4 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนได้รับการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต  
8.1.5ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา หน่วยงานราชการและเอกชน ในชุมชนให้การ

 สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ข้อมูลผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดน้อยลง  

8.2.2 ข้อมูลผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับสารเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือมากขึ้น  
8.2.3 ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนมีความรู้และมีทักษะชีวิตที่ดี  
8.2.4 ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดี 
8.2.5 ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา หน่วยงานราชการและเอกชนในชุมชนมี
จิตส านึก 
ในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 

9. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม. 
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10. ระยะเวลา 
ตุลาคม2562–กันยายน2563 

11. วิธีด าเนินการ (ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ(P)  
  1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
  1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ ในปีที่
ผ่านมา  
  1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ  
  1.4 จัดท าโครงการฯน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

- - 
 

ตุลาคม 2562 นายทัศนัย   
ต๊ะเขื่อนแก้ว 
และคณะ 

 

2. ขั้นด าเนินการ(D)  
  2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯและมอบหมายภาระงาน  
  2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 
- ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
     - สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนให้รู้และ 
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
     - จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด 
     -  นักเรียนแกนน าหรือจิตอาสาในการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติด 
- ครูแกนน าในการด าเนินการด้านยาเสพติด 
     - เครือข่าย ผู้ปกครอง องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน  
ในชุมชน  ในการด าเนินการด้านยาเสพติด 

5,000บาท นักเรียน
โรงเรียน 

สบปราบพิทยา
คม 

ตลอดปีงบประมาณ นายทัศนัย   
ต๊ะเขื่อนแก้ว 
และคณะ 

3. ขั้นนิเทศติดตามผล(C)  
ผู้บริหารนิเทศติดตามการด าเนินงานและ
คอยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งาน โครงการฯ ก าหนด 

- - ตลอดปีงบประมาณ นายทัศนัย   
ต๊ะเขื่อนแก้ว 
และคณะ 



238 
 

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563                                                                โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

 
12. งบประมาณ 
 5,000 บาท  (อุดหนุนรายหัวนักเรียน) 

แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการปีงบประมาณ 2563 

ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 
ต.ค. 
2561 

พ.ย. 
2561 

ธ.ค. 
2561 

ม.ค. 
2562 

ก.พ. 
2562 

มี.ค. 
2562 

เม.ย. 
2562 

พ.ค. 
2562 

มิ.ย. 
2562 

ก.ค.
2562 

ส.ค. 
2562 

ก.ย. 
2562 

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

5,000บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
13. ผู้รับผิดชอบ (งาน/โครงการ) 
 นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว 

14. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 2. เครือข่าย ผู้ปกครอง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน  ในชุมชน 

15. เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 

16. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีความพึงพอใจที่
เข้าร่วมโครงการ 

 
-ใช้แบบประเมินกิจกรรม 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นสรุปผลและประเมินผล (A)  
ประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ก าหนดรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

- - กันยายน 2563 นายทัศนัย   
ต๊ะเขื่อนแก้ว 
และคณะ 
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เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ ไม่เก่ียวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข 

 
- ใช้แบบประเมินกิจกรรม 
- สังเกตการณ์ 

 
- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบสังเกต 

 
 
 
  
             (นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว)                                              (นายสราวฒุิ ค าวัน) 
 หัวหน้างานโรงเรียนสีขาว และสารวัตรนักเรียน                    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

       ผู้เสนอโครงการ                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
          (นายปรีชา  นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

  ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ช่ือโครงการ  งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 

2. ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3. สนองยุทธศาสตร์สพฐ.   
 ข้อที่2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ตัวบ่งชี้ท่ี      
   2.1มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.2ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

5. สนองมาตรฐาน  สพฐ.  
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัดที่ 1.2 
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 2.3 , 2.5 , 2.6 
 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวชี้วัดที่ 3.3 
 

6. หลักการและเหตุผล 
  จากวิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้
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และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตนคติ ซึ่งจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดย
ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 จ านวน 8 ข้อ 
  งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งมี
หน้าที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านวินัย 
และกรณี ที่มีนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จึงได้ด าเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับ
นักเรียนดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความคาดหวังที่จะให้นักเรียนรู้จักตนเอง  และพัฒนาตน ให้มีคุณธรรม
จริยธรรมที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าที่ดีของสังคม
ในอนาคต 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1. วางแผน แก้ไข ป้องปราม ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 2. เพื่อพัฒนาสารวัตรนักเรียนให้มีบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้องภายใต้กรอบทิศทาง
เดียวกัน 
 3. เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลง 
 4. ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สารวัตรนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมไม่
เหมาะสมของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะชีวิตอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ 
 

8. เป้าหมาย 
 8.1เชิงปริมาณ 
   8.1.1นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 8.2เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนที่ผ่านการเข้าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัย
ในตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีข้ึนและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจบตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 
   8.2.2 สารวัตรนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
 

9. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา   1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
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11. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กพร. เงินอื่น ๆ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 

1 ต.ค. 2562 

    

ขั้นด าเนินการ(DO) 

ด าเนินงานกิจกรรม  

-กิจกรรมปรับเปลีย่นแก้ไขพฤติกรรม 

(อบรมคณุธรรมจริยธรรมปรับพฤติกรรม) 

-กิจกรรมรณรงค์ขบัขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค 

-กิจกรรมตรวจสภาพนักเรียน 

(หนา้เสาธงทุกวันจันทร์แรกของเดือน) 

-กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

(ค่ายคณุธรรมจริยธรรมก่อนเปิดภาคเรียน) 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ถึง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

5,000 

   

 

งานแก้ไข

พฤติกรรม 

 

ครูที่ปรึกษา 

 

งานแก้ไข

พฤติกรรม 

ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 

ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

    

หัวหนา้กลุ่มฯ 

ขั้นรายงาน (ACTION) 

      สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

 

กันยายน 2563 

    

หัวหนา้งานฯ 

รวม   5,000 5,000    

 

12. งบประมาณ 
 งบประมาณ  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน  )    

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ2563 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

    3,000   2,000     
 3,000 2,000  

รวมทั้งสิ้น    5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
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14. ผู้เกี่ยวข้อง  
 ครูที่ปรึกษาทุกคน 

15.เนื้อหาสาระ (กรณีมีการอบรม) 
 - 

16. การประเมินผล 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

- เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น 
  
-เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่ผ่านการเข้า
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน์ เป็น
คนดีมีวินัยในตนเอง มี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สามารถจบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 2551 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ทดสอบวัดความมีวินัยใน
ตัวเอง 
- ลงทะเบียน 
 
- สังเกตจากการร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
- ดูจากรายงานโฮมรูม 
- สังเกตจากการปฏิบัติ
หน้าที่และเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบวัดความมีวินัยในตัวเอง 
 
- แบบลงทะเบียน 
 
- แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม 
- บันทึกโฮมรูม 
- บันทึกการปฏิบัติงาน 

 
                             
              (นายยุติวิชญ์  เทอืกตา)                           (นายสราวุฒิ  ค าวัน) 
     หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
           

 
                           (นายปรีชา    นันติชัย) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1.  โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย 

2.  ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

4.  สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
   ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ตัวบ่งชี้  1.1 – 1.2 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตัวบ่งชี้  3.1 - 3.5 
 

6. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาภายใต้
นโยบายคุณธรรมน าความรู้  การสร้างความตระหนัก  และความส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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การสร้างความสมานฉันท์  การใช้สันติและวิธีประชาธิปไตย  โดยมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นหลัก  ซึ่งองค์กร
นักเรียนเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นสังคมธรรมาภิบาล
ที่ยั่งยืน  โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีนโยบายในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง  ด าเนินชีวิต
ตามวิถีทางประชาธิปไตยมีประสบการณ์การเลือกตั้ง  การท างานเป็นกลุ่ม  มีกระบวนการท างานในองค์กร
สภานักเรียน  การจัดท าโครงการและปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ  ตลอดจนการฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
ตามวิถีประชาธิปไตย  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ 
และสามารถน าปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  เน้นการปฏิบัติจริงอย่างทั่วถึง  เช่น  ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้น า  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมการสภานักเรียน  รวมทั้งการประเมินผล
และตดิตามผลเป็นระยะและต่อเนื่อง  ผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ  และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางความคิดของนักเรียน  กิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ฝึกให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การให้ความเป็นอิสระกับนักเรียน  เช่น  ในการจัดกิจกรรมประชุม
สภานักเรียน  กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อส่งเสริมทักษะของนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  การศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านสภานักเรียนที่เป็นระบบ
และเป็นที่ยอมรับเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาปรับใช้กับการด าเนินงานในโรงเรียนได้  
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ต่อไป 
 

7. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 3.  เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
 4.  นักเรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการในองค์กรและการท างานตามแบบประชาธิปไตย 
 5.  นักเรียนจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 6.  นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 

8.  เป้าหมาย 
 8.1  ผลผลิต (Outputs) 
  1)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 8.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  1)  นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระบบการด าเนินงานตามแบบประชาธิปไตย 
  2)  นักเรียนรู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ยอมรับความแตกต่างและวิถีประชาธิปไตยในการด าเนินชีวิต 
 

9.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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10.  ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563 
 

11.  วิธีด าเนินการ(ขั้นเตรียมการ, ขั้นด าเนินการ, ขั้นประเมินผล) 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ทบทวนบทบาทของสภา
นักเรียน 

 สภานักเรียนทบทวนบทบาท
ตนเองในการปฏิบัติกจิกรรมเพื่อ
ส่วนรวม 

พ.ย.2562 คณะท างาน 

พัฒนาระบบงานสภา
นักเรียน 

3,000 นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

กิจกรรมการปฐมนเิทศ 3,000 นักเรียนระดับช้ัน ม.1, ม.4 และ
นักเรียนเข้าใหม ่

23 พ.ค.2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

3,000 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

มิ.ย. 2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการรับมอบต าแหน่ง
สภานักเรียน 

2,000 นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 

มิ.ย. 2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการประชุมสภา
นักเรียน 

1,000 นักเรียนมีประสบการณ์ตรงใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

กิจกรรมการสร้างภาวะผู้น า/
กิจกรรมการศึกษาดูงานสภา
นักเรียน 

3,000 - นักเรียนด าเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย 
- นักเรียนมีความเข้าใจระบบ
การจัดการในองค์กรและการ
ท างานตามแบบประชาธิปไตย 

ก.ค. 2563 คณะท างาน 

กิจกรรมการปัจฉิมนเิทศ 15,000 นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครู 
ร่วมกิจกรรมปัจฉมินิเทศ 

30 มี.ค.2563 คณะท างาน 

ติดตาม ประเมินผลโครงการ  ประเมินผลโครงการ ตลอด
ปีงบประมาณ 

คณะท างาน 

 
12. งบประมาณ งบประมาณ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการปีงบประมาณ2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

ม.ีค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

- - 2,000 1,000 - 15,000 - 2,000 5,000 2,000 3,000 - 
2,000 16,000 7,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
13.  ผู้รับผิดชอบโครงการคณะท างานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

14.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
-  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
-  การสอบถาม 
-  สังเกต 

 
-  แบบสอบถาม 
-  รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
-  นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ระบบ
การด าเนินงานตามแบบประชาธิปไตย 
-  นักเรียนรู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ยอมรับความแตกต่าง
และวิถีประชาธิปไตยในการด าเนิน 

 
-  ตรวจสอบเอกสาร 
-  การสอบถาม 
 

 
-  บันทึกการประชุม 
-  แบบสอบถาม 

 
 
 

(นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด) 
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 

ผู้เสนอโครงการ 

(นายสราวุฒิ  ค าวัน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

( นายปรีชา    นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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     งบกลาง  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   1,834,000.00 บาท 

ที ่ โครงการ งบประมาณปี 2563 
1 ค่าไฟฟ้า 550,000.00 
2 ค่าโทรศัพท์ 4,000.00 
3 ค่าน้ ามัน 200,000.00 
4 ค่าดูแลรักษารถ 60,000.00 
5 ค่าดูแลน้ าดื่มและระบบประปา 20,000.00 
6 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 800,000.00 
7 งบส่งเสริมประสิทธิภาพ 200,000.00 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการบ ารุงเครื่องสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4   
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10 
  

 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
7.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน  เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

           คณุภาพ 
           1  ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และให้บริการแก่บุคลากรอย่างพอเพียง   

2   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม     
     กับสภาพของสถานศึกษา 

 

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

550,000 - - 5500,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 -    550,000  บาท     (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 100000   150000   150000   150000  

100,000 150,000 150,000 150,000 

รวมท้ังสิ้น   550,000   บาท 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
            - 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

7.1เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่อง
สาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

7.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีเครื่องสาธารณูปโภคบริการอย่างพอเพียงตามความต้องการและมี
ประสิทธิภาพ 
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          (นางเมธาวี   ขาวสมบูรณ์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)          
        หัวหน้างานการเงินและบัญชี                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ    โครงการบ ารุงเครื่องสาธารณูปโภค ( ค่าโทรศัพท์)  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10 
 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน
ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
7.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน  เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

           คณุภาพ 
           1.  ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และให้บริการแก่บุคลากรอย่างพอเพียง   

 2.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม     
      กับสภาพของสถานศึกษา 

 

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

4,000 - - 4,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 -    4,000  บาท     (สี่พันบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 1,000   1,000   1,000   1,000  

1,000 1,000 1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น   4,000   บาท 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์ 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
- 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

7.1เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่อง
สาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

7.2  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
 

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีเครื่องสาธารณูปโภคบริการอย่างพอเพียงตามความต้องการและมี
ประสิทธิภาพ 
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          (นางเมธาวี   ขาวสมบูรณ์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)          
        หัวหน้างานการเงินและบัญชี                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการบ ารุงเครื่องสาธารณูปโภค ( ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง)  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10 
 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
7.2  จัดระบบบริการรถโรงเรียนให้แก่บุคลาการในโรงเรียนเพ่ือตามความเหมาะสม 
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน  เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

           คณุภาพ 
-   ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และให้บริการแก่บุคลากรอย่างพอเพียง   
     กับสภาพของสถานศึกษา 

 

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
ระยะ 

เวลาด าเนิน 
การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/
ลูกจ้าง 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

200,000 - - 200,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 -    200,000  บาท     (สองแสนบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2562 

 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 50,000   50,000   50,000   50,000  

50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมท้ังสิ้น   200,000   บาท 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

1. สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภค
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

2  จัดระบบบริการรถโรงเรียนให้แก่ 
บุคลาการในโรงเรียนตามความ
เหมาะสม 
 

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีเครื่องสาธารณูปโภคบริการอย่างพอเพียงตามความต้องการและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ 
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          (นางเมธาวี   ขาวสมบูรณ์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)          
        หัวหน้างานการเงินและบัญชี                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการบ ารุงเครื่องสาธารณูปโภค ( ค่าดูแลรักษารถยนต์)  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10 
 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีบริการสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
7.2  จัดระบบบริการรถโรงเรียนให้แก่บุคลากรในโรงเรียนตามความเหมาะสมและเพียงพอ 
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน  เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

           คณุภาพ 
           -  ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และให้บริการแก่บุคลากรอย่างพอเพียง   

      

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะ 
เวลาด าเนิน 

การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/
ลูกจ้าง 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

60,000 - - 60,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 

12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 
 -    60,000  บาท     (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 20,000   10,000   10,000   20,000  

20,000 10,000 10,000 20,000 

รวมท้ังสิ้น   60,000   บาท 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

1. สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภค
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

2  จัดระบบการบริการรถโรงเรียน
ให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีจัดระบบการบริการรถโรงเรียนให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ  และมีความปลอดภัยในการใช้ 
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          (นางเมธาวี   ขาวสมบูรณ์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)          
        หัวหน้างานการเงินและบัญชี                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ โครงการบ ารุงน้ าดื่มและระบบประปา  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4   
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10  
 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของ  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
7.2  จัดระบบน้ าดื่มน้ าใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้อย่างสะดวกสบาย  เพียงพอกับความต้องการ 
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน  เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรใน
โรงเรียน 

           คณุภาพ 
           1.  ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  และให้บริการแก่บุคลากรอย่างพอเพียง   

     กับสภาพของสถานศึกษา และมีความปลอดภัย 
 

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

20,000 - - 20,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 -    20,000  บาท     (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 5,000   5,000   5,000   5,000  

5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมท้ังสิ้น   20,000   บาท 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นายพันธ์  เหลาพล 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานทั่วไป (อาคารสถานที่,ปรับปรุงน้ าดื่มใช้) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
- 

 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

1. สถานศึกษามีเครื่องสาธารณูปโภค
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

2  จัดระบบปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ า
ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพียงพอ 
กับความต้องการ 
 

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีเครื่องสาธารณูปโภคบริการอย่างพอเพียงตามความต้องการและมี
ประสิทธิภาพในการบริการ   
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               (นายพันธ์  เหลาพล)                                   (นายราเชนทร์  ปาละจะเร)          
           หวัหน้างานระบบน้ าดื่มน้ าใช้                       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ                                         ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจ้างบุคลากรในสถานศึกษา  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10 
 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2 – 7 
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีบุคลากรทางกรศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพด้านความรู้  

ความสามารถ มีทักษะการสอน  การสื่อสาร  การท างานในองค์กร คณะ และมุ่งหวังในผลสัมฤทธิ์ 
7.2  เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.3  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  ร้อยละ  100  ขึ้นไป 
           คณุภาพ 
           -    คณะครูมีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
 

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

800,000 - - 800,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 -    800,000  บาท     (แปดแสนบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 200,000   100,000   200,000   300,000  

200,000 100,000 200,000 300,000 

รวมท้ังสิ้น   800,000   บาท 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
- 

 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

- 1.คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  ร้อย
ละ  100  ขึ้นไป 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

2 คณะครูมีความรู้  ความสามารถ  มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ 
 
  

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  ร้อยละ  100  ขึ้นไป 
         2. คณะครูมีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 
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        (นายสมเกียรติ   ขาวสมบูรณ์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)          
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ปีงบประมาณ 2563 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 

2.  ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
 

3.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  ประเด็นที่ 4 
 ประเด็นที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

4.  สนองกลยุทธ์ในโรงเรียน  ประเด็นที่  10 
 ประเด็นที่ 10  พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  สื่อ  เทคโนโลยี  สิ่งอ านวยความ
สะดวก  บรรยากาศและสถานที่  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการในโรงเรียนและชั้นเรียน 
 

5.  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่ 2  
 มาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้  2.2 - 2.6 
   

6. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มาตรฐาน

ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  และสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา  การ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  

7. วัตถุประสงค์ 
7.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
7.2  เพ่ือการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
7.3  เพื่อบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบการช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการ

นิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้  
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8. เป้าหมาย 
 ปริมาณ 

- โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งการใน
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ  มีการติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

           คณุภาพ 
           -    โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน  ปรับปรุ    
                และพัฒนา  และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 

9.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
 

10. ระยะเวลา           
          ตลอดปีงบประมาณ  2563 
 

11. วิธีด าเนินการ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

งบประมาณ  
ผู้รับผิด 
ชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน/ส ารวจ/เสนอ
โครงการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

2. 
 

ประชุมชี้แจง/มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

ต.ค.62 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

3. ด าเนินการจัดจ้างครู/บุคลากร/ลูกจ้าง ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

200,000 - - 200,000 นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ต.ค.62- 
ก.ย. 63 

- - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

5. สรุปผลและรายงานโครงการ ก.ย. 63 - - - - นางเมธาวี 
ขาวสมบูรณ์ 

 
12. งบประมาณ (เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว) 

 -    200,000  บาท     (สองแสนบาทถ้วน) 
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แผนการเบิกจ่ายเงินของ/ โครงการ ปีงบประมาณ 2563 

 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค.
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

 50,000   50,000   50,000   50,000  

50,000 50,000 50,000 50,000 

รวมท้ังสิ้น   200,000   บาท 

 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          นายสมเกียรติ  ขาวสมบูรณ์ 
           

14.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          กลุ่มบริหารงานงบประมาณ (งานการเงินและบัญชี) 
 

15.  เนื้อหาสาระ (กรณีที่มีการอบรม) 
 - 
 

16.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวัด / ประเมินผล 

ปริมาณ 
1  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ 

1. การตรวจสอบ 
2. การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2.ใบเสร็จรับเงิน 

คุณภาพ 
1.  มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   
2.  บริหารจัดการอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบ
การช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการ
นิเทศภายใน  การน าข้อมูลมาใช้  

1.  การตรวจสอบ 
2.  การสอบถาม 
 

1. แบบสอบถาม 
2. ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนสบปราบพิทยาคมมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ  ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
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        (นายสมเกียรติ   ขาวสมบูรณ์)                        (นางเมธาวี  ขาวสมบูรณ์)          
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ       
 
 
                                                                                      
 
 

                                                         (นายปรีชา   นันติชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

                                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


