
ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 25๖1 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นหลังจากได๎ข๎อมูลสารสนเทศของปีการศึกษา 
2560 แล๎ว จึงมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดหลายประการ เชํนเปูาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เงินงบประมาณบาง
โครงการ เป็นต๎น แตํทั้งนี้ได๎ค านึงถึงความสอดคล๎องตามแผนกลยุทธ์ ของส านักงาน   คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และตามแนวทางของแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะที่  (พ.ศ.2559-2562)เพ่ือให๎เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให๎มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพรายปีอันน าโรงเรียนไปสูํการมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
          ในแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ประกอบด๎วยข๎อมูลพ้ืนฐาน  ทิศทางของการพัฒนา  และโครงการเพ่ือสนองกล
ยุทธ์ปี  2559- 2562 โดยผํานการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านนาแค ตามบันทึกการ
ประชุมครั้งที่  5 / 25๖1  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 25๖1 
          ขอขอบพระคุณทุกทําน ทุกฝุาย ที่ได๎รํวมมือชํวยกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จนส าเร็จลุลํวงด๎วยดี  
ขอให๎แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้เป็นประโยชน์ตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนบ๎านนาแคในปีการศึกษา 25๖1 อยําง
แท๎จริง 
 
         
         โรงเรียนบ๎านนาแค 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา  25๖1 
โรงเรยีนบ๎านนาแค(เกษตรกรอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 2 
 ................................  

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

        ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนบ๎านนาแค(เกษตรกรอุปถัมภ์)  ตั้งอยูํในหมูํที่  6  ต าบลทุํง  อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โทรศัพท์ 0-7722-8954 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ๎านนาแค (เกษตรกรอุปถัมภ์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2501  โดยความต๎องการ
ของราษฎรในหมูํบ๎านได๎รับความรํวมมือจากนายเทียบ  แทํนนิล  ก านันต าบลทุํงในขณะนั้น  ราษฎรได๎รํวมเสียสละ
ที่ดินก าลังทรัพย์และแรงงานจัดสร๎างอาคารชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง  ซึ่งผู๎บริจาคที่ดินคิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไรํ  2  
งาน  87  ตารางวา ดังรายนาม ตํอไปนี้ 

1. นายพร  แย๎มแสง 
2. นายมา  เหล็กพรหม 
3. นายเสริม  หีตนาแค 
4. นายเติม  โสมเพชร 
5. นายขันธ์  เพชรศรี 

 เริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม  2501  โดยได๎รับความชํวยเหลือจากโรงเรียนวัดจ าปา  ใน
ด๎านครุภัณฑ์และบุคลากร  โดยให๎ครูมาท าการสอนหมุนเวียน  มีนายพร๎อม  นาคทองคง   ท าหน๎าที่รักษาการใน
ต าแหนํงครูใหญ ํ
อาคารเรียนอาคารประกอบ 
 เริ่มสร๎างอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อปี  พ.ศ.  2501 
 วันที่  20  เมษายน  พ.ศ.  2504  ราษฎรและผู๎ปกครองนักเรียนได๎สละเงิน  5,900  บาท  สมทบกับเงิน
อุดหนุนของกระทรวงมหาดไทยอี  100,000  บาท  สร๎างอาคารเรียนขึ้นมาหนึ่งหลัง  เป็นอาคารใต๎ถุนสูง  เสา
คอนกรีต  หลังคากระเบื้องวําว  มีมุขหน๎า  1  มุข  ยาว  18  เมตร  กว๎าง  8  เมตร  ไมํมีฝาผนังและฝูาเพดาน 
 พ.ศ.  2506  ได๎รับงบประมาณอีก  40,000  บาท  มาท าการตํอเติมอาคารเรียนไปทางทิศตะวันตกอีก  1  
ห๎องเรียน  พร๎อมทั้งติดฝาผนัง  ประตู   หน๎าตําง เป็นที่เรียบร๎อย 
 พ.ศ.  2522  ได๎รับงบประมาณ  14,000  บาท  สร๎างส๎วมแบบสามัญ  401/3   จ านวน  1  หลัง  3  ที่
นั่ง 
 พ.ศ.  2530  ได๎รับงบประมาณ  200,000 บาท  สร๎างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 202/2๖ ขนาด  
10 x 12  เมตร 
 พ.ศ.  2530  ได๎รับงบประมาณ  34,900  บาท  สร๎างที่เก็บน้ าฝน  แบบ ฝ.  33  จ านวน  1  ชุด 
 พ.ศ.  2545  ได๎สร๎างศาลาที่พักร๎อน “ศาลารํวมใจ” 
 พ.ศ.  2550ได๎ปูกระเบื้องในห๎องเรียนอนุบาล และห๎องพักครู 
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 พ.ศ. 2550 ได๎ปูกระเบื้องในห๎องพยาบาล 
 พ.ศ.  2551 ติดฝูาเพดาน และเหล็กดัดในห๎องพักครู 

พ.ศ. 2552     ปรับปรุง และติดฝูาเพดาน   ปูกระเบื้อง อาคารอเนกประสงค์ 
 พ.ศ.  2553 ปรับปรุงพื้นห๎องน้ า ปูกระเบื้อง 

พ.ศ.  2555    ติดตั้งสัญญาณ WIFI ของ แอร์เน็ต เพ่ือการเรียนการสอน 
พ.ศ.  2555    จัดท าบํอปุ๋ยชีวภาพ  และ ตาขําย แยกขยะ 
พ.ศ.  2556    ปูกระเบื้องโรงอาหาร 
พ.ศ.  2556    ปรับปรุงห๎องสหกรณ์และ ปรับปรุงและปูกระเบื้องศาลารํวมใจ 
พ.ศ. 2557 ท าทางเดินเท๎าไปโรงอาหารและห๎องน้ าห๎องส๎วม 
พ.ศ. ๒๕๕๘     ปรับปรุงส๎วม  ปูกระเบื้องหน๎าอาคารเรียน  เปลี่ยนราวบันได  
ปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในโรงเรียน  
ปัจจุบันโรงเรียนบ๎านนาแค(เกษตรกรอุปถัมภ์)มี อาคารเรียน 1   หลัง 8 ห๎องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 

หลัง ส๎วม   1  หลัง 3  ที่นั่ง มีนักเรียน ชาย 18   คน หญิง23 คน รวม 41 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 คน  
 
สีประจ าโรงเรียน     อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
แดง  ขาว รักความสะอาด 

 

ค าขวัญโรงเรียน     เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
เรียนดี  ประพฤติดี  รู้หน้าที่  มีวินัย        โรงเรียนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม 
 
 
 ปรัชญาโรงเรียน 
 สุขภาพดี  มีความรู้ คู่คุณธรรม 
 
 
2 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 1. เนื้อท่ีทั้งหมด  5 ไรํ 2 งาน  87 ตารางวา 
 2. ที่ตั้ง  หมูํ  6  ต. ทุํง  อ. ไชยา  จ. สรุาษฎร์ธานี  ไปรษณีย์  84110 
 3. พ้ืนที่เขตบริการ  หมูํ  2 , 6 
 4. ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตพ้ืนที่  50  ก.ม. 
 5. จ านวนอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
  5.1 อาคารถาวร    1 หลัง  8 ห๎องเรียน 
  5.2  อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง 
  5.3 โรงอาหาร    1 หลัง 
  5.4  ห๎องส๎วม    1 หลัง 3 ห๎อง 

 5.5  ที่ปัสสาวะ    1 หลัง  5 ที ่
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 6.แหล่งเรียนรู้ภายใน 
1. ห๎องสมุด 
2. สวนผัก 
3. โรงอาหาร 
4. ห๎องคอมพิวเตอร์ 
5. มุมห๎องเรียนตํางๆ 
6. คอกปุ๋ยหมัก 

 7.แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๑.  วัดจ าปา 

๒.  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทุํง 

๓.  สวนโมกขพลาราม 

  ๔.  วัดพระบรมธาตุไชยา 
  5.  ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
  6.  องค์การบริหารสํวนต าบลทุํง 
  7.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
3  ข้อมลูของบุคลากร ( ณ วันที่  16  พฤษภาคม  25๖1) 
 3.1 ข๎าราชการครู   5 คน 
 3.2 ครูอัตราจ๎าง    1 คน  
ตาราง1 จ าแนกครูตามวุฒิการศึกษา 
วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ปริญญาโท - ๑ ๑ ผู๎บริหาร 
ปริญญาตรี - 5 5  
อนุปริญญาหรือเทียบเทํา - - -  
ต่ ากวําปริญญา - - -  
 
ตาราง 2 ข้อมูลครูโรงเรียนบ้านนาแค ปีการศึกษา 25๖1 

ชื่อ – สกุล ต าแหนํง อันดับ เลขที่
ต าแหนํง 

วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/
วิชาเอก 

นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ ผู๎บริหาร คศ. 2 ๒๑๑๔ ช านาญการ ค.ม./บริหาร
การศึกษา 

นางกันหา  พราหมณ์น๎อย คร ู คศ. 2 2217 ช านาญการพิเศษ ศษ.บ/ประถมศึกษา 

นางวนิดา     เพ็งสกุล คร ู คศ. 2 2560 ช านาญการ คบ./สังคมศึกษา 
นางกัณฐลดา  แซํจุํง   คร ู คศ.1 1874 - คบ. /วิทยาศาสตร์ 
นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด ครผูู๎ชํวย -  - คบ./ประถมศึกษา 
นางสาวปรียากมล รักชนะ  ครูอัตราจ๎าง - - - คบ./ปฐมวัย 



5 

4 ข้อมูลนักเรียน 
4.1  จ านวนนักเรียน  55  คน 

ตาราง 3  แสดง จ านวนนักเรียน  ณ วันที่ 16  พฤษภาคม  25๖1 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม ชาย หญิง 
อนุบาล 1 1 3 4 
อนุบาล  2 4 5 9 
อนุบาล  ๓ 2 3 5 
ประถมศึกษาปีที่  1 1 7 8 
ประถมศึกษาปีที่  2 3 3 6 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 3 4 
ประถมศึกษาปีที่  4 4 3 7 
ประถมศึกษาปีที่  5 4 5 9 
ประถมศึกษาปีที่  6 2 1 3 

รวมทั้งสิ้น 22 33 55 
  
 

 4.2  ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (O-NET ) 
ตาราง 4  แสดงคะแนนเฉลี่ยร๎อยละในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบ 

   กับคะแนนเฉลี่ยร๎อยละระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

ขั้น ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ 

ป.6 
O- NET 

โรงเรียน 59.88 45.00 51.25 48.75 
เขตพ้ืนที่ 45.29 35.55 38.13 32.73 
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.34 

 
4.3 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ( NT  ) 

ตาราง 4  แสดงคะแนนเฉลี่ยร๎อยละในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบ 
   กับคะแนนเฉลี่ยร๎อยละระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

ขั้น  ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านค านวณ ความสามารถด้านเหตุผล 

ป.3 
NT 
 

โรงเรียน 62.85 57.61 56.66 

เขตพ้ืนที่ 51.94 38.38 44.98 

ประเทศ 52.67 37.75 45.31 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเม่ือ  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศกึษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ๎

ระดับ
คุณภาพ 

กลุํมตัวบํงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านราํงกายสมวัย   ๕.๐๐ 4.50 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ 4.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสงัคมสมวัย ๕.๐๐ 4.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ 8.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ๑๐.๐๐ 10.00 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู๎ที่เน๎นเด็กเปน็ส าคัญ ๓๕.๐๐ 30.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ 12.50 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน ๕.๐๐ 4.41 ด ี

กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์    

ตัวบํงช้ีที่ ๙    ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์  
                          ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

กลุํมตัวบํงช้ีมาตรการสํงเสริม    

ตัวบํงช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๒   ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 87.41 ด ี
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศกึษาปฐมวัย 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ๎

ระดับ
คุณภาพ 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบํงช้ี  ตั้งแตํ ๘๐ คะแนนข้ึนไป               ใชํ ไมํใชํ 

 มีตัวบํงช้ีที่ได๎ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบํงช้ี จาก ๑๒ ตัวบํงช้ี         ใชํ ไมํใชํ 

 ไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุงหรือต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ใชํ ไมํใชํ 

  ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  

   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ช่ือตัวบํงช้ี 
น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน          
ที่ได ๎

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่วําด๎วยผลการจัดการศึกษา    

กลุํมตัวบํงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านราํงกายสมวัย ๕.๐๐ 4.50 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ 4.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสงัคมสมวัย ๕.๐๐ 4.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวยั ๑๐.๐๐ 8.00 ด ี

ตัวบํงช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป ๑๐.๐๐ 10.00 ดีมาก 

กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์    

ตัวบํงช้ีที่ ๙  ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

2.50 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

2.50 ดีมาก 

กลุํมตัวบํงช้ีมาตรการสํงเสริม    

ตัวบํงช้ีที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท                
                   ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ 
 

2.50 ดีมาก 
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มาตรฐานที่ ๒  มาตรฐานที่วําด๎วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุํมตัวบํงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ 12.50 ด ี

กลุํมตัวบํงช้ีมาตรการสํงเสริม    

ตัวบํงช้ีที่ ๑๒   ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสูํความเป็นเลิศที่สอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  มาตรฐานที่วําด๎วยการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นส าคัญ    

กลุํมตัวบํงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู๎ที่เน๎นเด็กเปน็ส าคัญ ๓๕.๐๐ 30.00 ด ี

มาตรฐานที่ ๔  มาตรฐานที่วําด๎วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุํมตัวบํงช้ีพื้นฐาน    

ตัวบํงช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 
 

๕.๐๐ 4.41 ด ี

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ 87.41 ด ี

 
จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา 
  เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย เด็กมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มีน้ าหนัก-สํวนสูง เป็นไปตามเกณฑ์

กรมอนามัย มีรํางกายเจริญเติบโตสมวัย สามารถเคลื่อนไหวได๎อยํางคลํองแคลํว ทรงตัวได๎ดี สามารถเลํนจับรับโยน
บอล และสิ่งของเล็ก – ใหญํได๎ ด๎านสุขนิสัย เด็กสามารถดูแลตนเองได๎ เชํนการล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร หลังออ
กาจากห๎องน้ า แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารด๎วยตนเอง เด็กรู๎จักหลีกเลี่ยงการกระท าที่
ท าให๎สูํการบาดเจ็บ ปฏิบัติตามข๎อตกลงได๎ เชํนไมํวิ่งเลํนในห๎องเรียน ขออนุญาตครูกํอนออกจากห๎องเรียน เป็นต๎น 
และมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป เด็กมีทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการทุกด๎านสมวัย เชํน สามารถทรงตัวและการ
ประสนสัมพันธ์ของกล๎ามเนื้อใหญํได๎ดี มีความรู๎พ้ืนฐานสมวัย มีความรู๎เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เชํน ชื่อ นามสกุล บอก
รูปรําง หน๎าตา รู๎จักอวัยวะตําง ๆ ได๎ดี สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาอัตลักษณ์ของเด็ก คือ “รักความสะอาด” โดยสถานศึกษาด าเนินงานโครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนและโครงการสํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม สํงผลให๎เด็กทุกคนมีนิสัยรักความ
สะอาด รู๎จักท าความสะอาดอวัยวะสํวนตําง ๆ ของรํางกาย และแตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎าที่สะอาดเรียบร๎อย สวยงาม อีกทั้ง
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบท าความสะอาดทั้งภายในห๎องเรียนและบริเวณภายนอกห๎องเรียน ซึ่งท าให๎ห๎องเรียน
และบริเวณภายนอกห๎องเรียนสะอาดสวยงาม มีบรรยากาศนําอยูํ และสถานศึกษาได๎รับเกียรติบัตรจากเครือขําย
บริการสุขภาพ อ าเภอไชยา ให๎เป็นโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพดีเดํนระดับทอง สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุตามจุดเน๎น
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และจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งระบุวํา “โรงเรียนนําอยูํ ดูแลสิ่งแวดล๎อม” โดยด าเนินงาน
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน และโครงการสํงเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ซึ่งท าให๎ชุมชนให๎การ
ยอมรับและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ซึ่งเป็นทรัพยากรของสํวนรวม และเป็นที่ยอมรับขององค์กร
ภายนอก สถานศึกษาจึงได๎รับเกียรติบัตรจากองค์การบริหารสํวนต าบลทุํง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
โรงเรียนนําอยูํ ดูแลสิ่งแวดล๎อมดีเดํนประจ าปี 2556 และสถานศึกษาด าเนินงานโครงการสํงเสริมทักษะอาชัพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการพิเศษเพ่ือแก๎ไขปัญหาเด็กไมํรู๎จักพอประมาณ และใช๎จํายอยํางฟุุมเฟือยและ
สถานศึกษาด าเนินการจนประสบความส าเร็จ สํงผลให๎เด็กมีทักษะในการใช๎จําย มีนิสัยรักการประหยัด รู๎จักอดออม มี
วินัยในการใช๎จําย รู๎คุณคําของเงิน และเด็กสามารถด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาบรรลุตามการสํงเสริมพัฒนาการสถานศึกษาเพ่ือรักษามาตรฐานที่สอดคล๎องกับแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมํเด็กมีทักษะในการแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผลและเหมาะสมกับวัยมี
ความสามารถเลําเรื่องราวตําง ๆ จากประสบการณ์ได๎ เด็กสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รู๎จักแสวงหาความรู๎
จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ได๎ มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิด
อยํางสร๎างสรรค์ได๎ ครูมีความเข๎าใจเปูาหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรและความต๎องการาของท๎องถิ่น และมีการท าวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการการ
เรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ มีแหลํงเรียนรู๎และจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็กมีห๎องเรียนสะอาด สวยงาม
และปลอดภัย มีระบบข๎อมูลสารจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของเด็กมีห๎องเรียนสะอาด สวยงามและ
ปลอดภัย มีระบบข๎อมูลสารสนเทศและมีการบริหารอยํางเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) โดยยึดหลักการมีสํวน
รํวมในการบริหาราจัดการ 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ไมํมี 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไมํมี 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
  เด็กควรได๎รับการฝึกการรู๎จักอดทนรอคอย เป็นผู๎น าผู๎ตามที่ดี และสํงเสริมนิสัยรักการอํานด้านการ

บริหารจัดการศึกษา 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการพัฒนาวิชาการ และก าหนดมาตรการความปลอดภัยใน

ตัวเด็กยังมีสม่ าเสมอ 
ด๎านการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
  ครูมีการวิเคราะห์เด็ก น าผลการประเมินไปประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด๎าน ยังไมํเต็มศักยภาพ 
ด๎านการประกันคุณภาพภายใน 
  ไมํมี 
 
โอกาส 
  1. ชุมชนเห็นความส าคัญของการศึกษาและสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
  2. ชุมชนมีความสนใจและให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาความรู๎ในด๎านการใช๎เทคโนโลยี 
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อุปสรรค 
  1. ผู๎ปกครองสํวนใหญํจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  2. ผู๎ปกครองผลักภาระในการศึกษาของเด็กให๎เป็นหน๎าที่ของสถานศึกษาฝุายเดียว 
  3. ผู๎ปกครองประกอบอาชีพรับจ๎างเป็นสํวนใหญํ ท าให๎มีรายได๎น๎อย 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามรอบสามเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 
2557  จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ๎

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุํมตัวบํงชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีที่ ๑ ผู๎เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๕.๕๖ ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๒ ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคํานยิมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ 9.86 ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๓ ผู๎เรียนมีความใฝรุู๎และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ 8.76 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๔ ผู๎เรียนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ 7.68 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรียน ๒๐.๐๐ 6.50 ต๎องปรับปรุง 

ตัวบํง ช้ีที่  ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่ เน๎นผู๎ เรียน                  
เป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ 

8.00 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนา                    
สถานศึกษา ๕.๐๐ 

3.80 ดี 

ตัวบํงช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา          
                    และต๎นสังกัด ๕.๐๐ 

 
4.46 

 
ดี 

กลุํมตัวบํงชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 
                      วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ๕.๐๐ 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อน 
                         เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ๕.๐๐ 

 
5.00 

 
ดีมาก 

กลุํมตัวบํงช้ีมาตรการสํงเสริม    

ตัวบํงช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาท 
                         ของสถานศึกษา 

 
 

๕.๐๐ 

 
 
5.00 

 
 
ดีมาก 
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ๎

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบํงช้ีที่ ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน                
             รักษามาตรฐาน และพฒันาสูํความเป็นเลศิ ท่ีสอดคล๎องกับ               
                      แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ 

 
 
5.00 
 

 
 
ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ 77.62 ดี 

สถานศึกษามผีลคะแนนรวมทุกตัวบํงชี้ ตั้งแตํ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใชํ ไมํใช ํ

สถานศึกษามตีัวบํงชี้ทีไ่ด๎ระดบัดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบํงชี้ จากทั้งหมด ๑๒ ตัวบํงชี้   ใชํ ไมํใชํ  

สถานศึกษาไมํมีตัวบํงชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต๎องปรับปรุง หรือ ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  ใชํ ไมํใช ํ

สรุปผลการจัดการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศกึษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไมํสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
5.แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 

 
 
 

……………………………………. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

     ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการท่ีปรึกษา 

งานแผนและงบประมาณ งานวชิาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทัว่ไป 

       นกัเรียน 
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๓.  ผลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

ชื่อ – สกุล โรงเรียน 
กัญญารัตน์  ไชยามาตย์ โรงเรียนไชยาวิทยา 
สิทธิโชค  นพรัตน์ โรงเรียนไชยาวิทยา 

 
ผลงานโรงเรียน 
 ๑.  ผลการสอบ  NT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓   
  สูงกวําระดับเขตพ้ืนที่ และระดับ สพฐ ทั้ง 3 ด๎าน 
 ๒.  ผลการสอบ  O – NET  ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
  สูงกวําระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ ทั้ง 4 กลุํมสาระ 
 ๓.  ผลการสอบการอําน – การเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๖   
  ร๎อยละ 84 
 
1.8 ผลการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน 

      1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
  1.1 ด๎านโครงสร๎างงานและนโยบาย (S1) 

จุดแข็ง จุดอํอน 
1 .โครงสร๎างการบริหารของโรงเรียนมีความชัดเจน   เอ้ือตํอ
การปฏิบัติงาน 
2.มีการกระจายอ านาจแบํงงานตามความถนัด ท าให๎เกิด
ความคลํองตัวในการปฏิบัติงาน 

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบํอยท าให๎การ
ปฏิบัติงานในบางเรื่องขาดความตํอเนื่อง 
 2. นโยบายที่มากสํงผลกระทบตํอการเรียนการ
สอน 

  
            1.2 การให๎บริการและผลผลิต (S2)  

จุดแข็ง จุดอํอน 
1. คุณภาพผู๎เรียนด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยูํในเกณฑ์ดี 
2. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
สอดคล๎องตามความต๎องการของผู๎เรียนและมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

1. 1. นักเรียนบางสํวนมีปญัหาในครอบครัวท าให๎มี
ผลกระทบตํอการเรียนการสอน 
2. แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนมีน๎อยขาดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และสื่อตํางๆ 

 
  1.3  ด๎านบุคลากร(M1) 

จุดแข็ง                จุดอํอน 
1.บุคลากรมีความตั้งใจ ทุํมเทการท างานกับทุกภารกิจของ
โรงเรียน 
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองเพ่ือน ามาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน 

1.บุคลากรไมํครบชั้นและขาดความเชี่ยวชาญใน
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน
การสอน 
๒.ขาดนักการภารโรงที่จะคอยดูแล ซํอมแซม
วัสดุอุปกรณ์ให๎พร๎อมใช๎งาน 
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 1.4 ด๎านการเงิน(M2)  
จุดแข็ง จุดอํอน 

 1.   การบริหารงบประมาณของโรงเรียน ด าเนินไป
ตามแผนปฏิบัติราชการ โปรํงใส  ตรวจสอบได๎ 
 

1.งบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรมีน๎อย  ไมํเพียงพอตํอ
การบริหารจัดการ 
 

 
1.5 ด๎านวัสดุ/ อุปกรณ์(M3) 

จุดแข็ง จุดอํอน 
1.  โรงเรียนใชว๎ัสดุอุปกรณ์อยํางประหยัดและคุ๎มคํา  1.วัสดุอุปกรณ์อยูํในสภาพไมํพร๎อมใช๎งาน 

 
1.6 ด๎านการบริหารจัดการ (M4) 

จุดแข็ง จุดอํอน 
1. โรงเรียนได๎ท าแผนปฏิบัติการประจ าปีใช๎เป็น 

เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
2. เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ 
บริหารจัดการ  

1.ขาดการนิเทศ ก ากับติดตามที่เป็นระบบ 
2.ขาดข๎อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบและพร๎อมใช๎งาน 

 

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 2.1 ด๎านสังคมและวัฒนธรรม(S) 
                       โอกาส                            อุปสรรค 

1.ชุมชนมีความเข๎มแข็งให๎ความรํวมมือกับโรงเรียน 1.คนในชุมชนมีรายได๎เฉลี่ยตํอครัวเรือนคํอนข๎างต่ า  
2.การคมนาคมสะดวก นักเรียนสํวนหนึ่งไปโรงเรียนที่
มีความพร๎อมมากกวํา 

 2.2 ด๎านเทคโนโลยี (T) 
  โอกาส   อุปสรรค 

1.โรงเรียนมอิีนเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. ขาดสื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

 
 2.3 ด๎านเศรษฐกิจ (E) 

โอกาส อุปสรรค 
1.คนในชุมชนสํวนใหญํมีอาชีพและที่ดินเป็นของ
ตนเอง 

1. ผู๎ปกครองมีรายได๎น๎อย 

 
2.4 ด๎านการเมืองและกฎหมาย (P) 
                       โอกาส                            อุปสรรค 

1. นโยบายรัฐบาลมีสํวนเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 1.นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงบํอยสํงผลตํอความ
ตํอเนื่องในการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายรัฐบาล 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           โดยจะใช๎มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการกับผู๎คะนองปาก ยํามใจหรือประสงค์ร๎าย มุํงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมํ
ค านึงถึงความรู๎สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเรํงขยายผลตามโครงการและแบบอยํางที่ทรงวางรากฐานไว๎ให๎แพรํหลายและเกิด
ประโยชน์ในวงกว๎าง 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
           2.1 ในระยะเรํงดํวน รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญตํอการเตรียมพร๎อมสูํประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนในกิจการ 5 ด๎าน ประกอบด๎วย 
           - การบริหารจัดการชายแดน 
           - การสร๎างความมั่นคงทางทะเล  
           - การแก๎ไขปัญหาอาชญากรรมข๎ามชาติ  
           - การสร๎างความไว๎วางใจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
           - การเสริมสร๎างในการปฏิบัติการทางการทหารรํวมกันของอาเซียน โดยเน๎นความรํวมมือเพ่ือปูองกัน แก๎ไข
ข๎อพิพาทตําง ๆ รวมถึงการแก๎ไขปัญหาเส๎นเขตแดนโดยใช๎กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
           2.2 เรํงแก๎ไขปัญหาการใช๎ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน ายุทธศาสตร์ เข๎าใจ เข๎าถึง และ
พัฒนามาใช๎ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร๎อมสํงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู๎มีความคิดเห็นตํางจากรัฐ และ
สร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมํเลือกปฏิบัติ ควบคูํกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ตํางประเทศ และองค์การระหวํางประเทศท่ีอาจชํวยคลี่คลายปัญหาได๎ 
           2.3 พัฒนาและเสริมสร๎างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให๎ทันสมัย มีความพร๎อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ๎นจากการคุกคามทุกรูปแบบ สํงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อน าไปสูํการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความรํวมมือระหวํางภาครัฐ
กับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได๎ 
           2.4 เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วํานโยบายการตํางประเทศเป็น
สํวนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผํนดิน ไมํวําในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
           3.1 ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงสร๎างโอกาส อาชีพ และการมีรายได๎ที่มั่นคงแกํผู๎ที่เข๎าสูํตลาดแรงงาน โดยให๎
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอยํางมีมาตรฐาน 
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           3.2 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการค๎ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู๎หลบหนีเข๎าเมือง การทารุณกรรมตํอแรงงานข๎าม
ชาติ การทํองเที่ยวที่เน๎นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด๎วยการปรับปรุงกฎหมายข๎อบังคับที่จ าเป็น
และเพ่ิมความเข๎มงวดในการระวังตรวจสอบ 
           3.3 ในระยะตํอไป จะพัฒนาระบบการคุ๎มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให๎มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให๎มีระบบการกู๎ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ๎มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการชํวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
พิการ ผู๎สูงอายุ สตรีและเด็ก 
           3.4 เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่ เหมาะสม 
เพ่ือสร๎างสรรค์และไมํกํอภาระตํอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ๎าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล 
ที่เป็นความรํวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแล
ผู๎สูงอายุ 
           3.5 เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมที่มีความหลากหลาย  
           3.6 จัดระเบียบสังคม สร๎างมาตรฐานด๎านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช๎คํานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎ประกาศไว๎แล๎ว 
           3.7 แก๎ปัญหาการไร๎ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให๎แกํผู๎ที่อยูํในพ้ืนที่ที่ไมํได๎รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูํในครอบครองของผู๎ที่มิใชํเกษตรกร ใช๎
เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก๎ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ๎อนและแนวเขตพ้ืนที่ปุาที่ไมํชัดเจน  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
           4.1 จัดให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ โดยให๎ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกัน เพ่ือสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด๎านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 
           4.2 ในระยะเฉพาะหน๎า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความ
จ าเป็นของผู๎เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให๎มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง 
           4.3 ให๎องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรํวม
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และรํวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎ 
           4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎นครูผู๎สอนให๎มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือชํวย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง  
           4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให๎องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอยํางยั่งยืน 
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
           5.1 วางรากฐานให๎ระบบหลักประกันสุขภาพให๎มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสํวนอยํางมีคุณภาพ
โดยไมํมีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแตํละระบบ และบูรณาการข๎อมูลระหวํางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
           5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน๎นการปูองกันโรคมากกวํารอให๎ปุวยแล๎วจึงมารักษา สร๎างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูํที่สํวนกลาง ปรับระบบการจ๎างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให๎เหมาะสมกับท๎องถิ่น 
           5.3 ประสานการท างานระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก๎ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน 
และปัญหาด๎านการแพทย์และจริยธรรมของการอ๎ุมบุญ การปลูกถํายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให๎มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการทันที ระยะตํอไปที่ต๎อง
แก๎ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค๎างคาอยูํ และระยะยาวที่ต๎องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 
           6.1 ในระยะเรํงดํวน เรํงจํายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค๎างอยูํกํอนที่จะพ๎นก าหนดภายใน
สิ้นปีนี้ 
           6.2 สานตํอนโยบายงบประมาณกระตุ๎นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ได๎จัดท าไว๎ โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให๎ความส าคัญในการบูรณา
การงบประมาณ และความพร๎อมในการด าเนินงานรํวมน าแหลํงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด๎วย ทบทวนภารกิจที่
มีลักษณะไมํยั่งยืนหรือสร๎างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด
เพ่ือความโปรํงใส เป็นธรรมและไมํเลือกปฏิบัติ 
           6.3 กระตุ๎นการลงทุนด๎ายการเรํงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสํงเสริม
การลงทุนไว๎แล๎วให๎เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 
           6.4 ดูแลเกษตรให๎มีรายได๎ที่เหมาะสมด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน ลดต๎นทุนการผลิต การชํวยเหลือในเรื่องปัจจัย
การผลิตอยํางทั่วถึง 
           6.5 ลดอุปสรรคในการสํงออกเพ่ือให๎เกิดความคลํองตัว เชํน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎า
และมาตรฐานการผลิตระดับไรํนา เป็นต๎น 
           6.6 ชักจูงให๎นักทํองเที่ยวตํางชาติเข๎ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช๎กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีตํอการทํองเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได๎  

6.7 ในระยะยาวตํอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให๎สอดคล๎องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจพร๎อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยํางเหมาะสม 

6.8 แก๎ปัญหาน้ าทํวมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็น
เพ่ือหาทางออกไมํให๎เกิดน้ าทํวมรุนแรงดังเชํนปี 2554 สํวนภาวะภัยแล๎งนั้นรัฐบาลจะเรํงด าเนินการสร๎างแหลํงน้ า
ขนาดเล็กให๎กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได๎ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร๎างราคาเชื้อเพลิงประเภทตําง ๆ ให๎สอดคล๎องกับต๎นทุนและให๎มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหวํางน้ ามันตํางชนิดและผู๎ใช๎ตํางประเภท รวมถึงการด าเนินการให๎มีการส ารวจและผลิตก๏าซธรรมชาติและน้ ามันดิบ
รอบใหมํทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให๎มีการสร๎างโรงไฟฟูาเพ่ิมขึ้นโดยหนํวยงานของรัฐและเอกชน ด๎วย
วิธีการเปิดเผย โปรํงใส และเป็นมิตรตํอสภาวะแวดล๎อม พร๎อมกับรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการพัฒนาพลังงาน 
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6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให๎จัดเก็บอยํางครบถ๎วน โดยปรับปรุงโครงสร๎างภาษีให๎คงภาษีเงินได๎ไว๎ใน
ระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตํปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีทางด๎านการค๎าและขยายรากฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหมํ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เชํน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง โดยให๎มีผลกระทบ
ตํอผู๎มีรายได๎น๎อยให๎น๎อยที่สุด 

รวมทั้งปรับปรุงการลดหยํอนภาษีเงินได๎ให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎มีรายได๎น๎อย และยกเลิกการยกเว๎นภาษีประเภท
ที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู๎ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชํวงรัฐบาลที่ผํานมา ซึ่งจ านวนสูงมากกวํา 700,000 ล๎านบาท 
และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข๎างหน๎า อันจะท าให๎เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน๎อยลง โดย
ประมวลหนี้เหลํานี้ให๎ครบถ๎วน หาแหลํงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให๎นานที่สุดเพ่ือ
ลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
- ด๎านการขนสํงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนสํงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อม 

กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให๎รัฐบาลตํอไปท าได๎ทันที 
- ด๎านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทําอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทําอากาศยานดอนเมือง และทํา

อากาศยานในภูมิภาค เ พ่ือให๎สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได๎อยํ างมีประสิทธิภาพ   
         - ด๎านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนสํงสินค๎าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต๎นทุนระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทําเรือแหลมฉบัง ทําเรือชายฝั่งอําวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให๎ทําเรือในล าน้ า
เจ๎าพระยาและปุาสักมีการใช๎ประโยชน์ในการขนสํงสินค๎าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทําเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการ
ขุดลอกรํองน้ าลึก 

6.13 ปรับโครงสร๎างการบริหารจัดการในสาขาขนสํงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนํวยงานในระดับ
นโยบาย หนํวยงานก ากับดูแล และหนํวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนํวยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน๎าที่
ก าหนดมาตรฐานการให๎บริการและความปลอดภัย โครงสร๎างอัตราคําบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษา
และการบริหารจัดการ ซึ่งจะชํวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให๎เป็นโครงขํายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพ ก าหนดเปูาหมายและ
มาตรการที่จะแก๎ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแตํละ
แหํงให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด๎านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญํ คือ การปรับโครงสร๎างการผลิตสินค๎าเกษตรให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการด๎วยวิธีการตําง ๆ 

6.16 ในด๎านอุตสาหกรรม สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ อาทิ 
สํงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง สํงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช๎การ
ออกแบบและสร๎างสรรค์ เป็นต๎น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู๎ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมให๎เข๎มแข็ง สามารถแขํงขัน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

6.18 สํงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให๎เริ่มขับเคลื่อนได๎อยํางจริงจัง ซึ่ งจะ
ท าให๎ทุกภาคเศรษฐกิจก๎าวหน๎าไปได๎ทันโลกและสามารถแขํงขันในโลกสมัยใหมํได๎ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เรํงพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรํงขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความรํวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรํวมมือทางเศรษฐกิจอิระ
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วดี-เจ๎าพระยา-แมํโขง (ACMECS) แผนความรํวมมือแหํงอําวเบงกอลส าหรับความรํวมมือหลากหลายสาขาวิชาการ
และเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมํบทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดํานการค๎าชายแดนและโครงขํายการคมนาคมขนสํง
บริเวณประตูการค๎าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข๎ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให๎ความส าคัญกับดํานชายแดนที่ส าคัญ 6 ดําน ได๎แกํ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แมํสอด บ๎านคลองลึก และบ๎านคลองใหญํ 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุํงเปูาหมายให๎ไมํต่ ากวํา 1% ของ
รายได๎ประชาชาติ และมีสัดสํวนรัฐตํอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เพ่ือให๎ประเทศมี
ความสามารถในการแขํงขัน 

8.2 สํงเสริมให๎โครงการลงทุนขนาดใหญํของประเทศ เชํน ด๎านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา 
การจัดการน้ าและขยะ ใช๎ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่จ าเป็นจะต๎องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากตํางประเทศ จะให๎มีเงื่อนไขการถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให๎
สามารถพ่ึงตนเองไดใ๎นอนาคตด๎วย 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน๎า เรํงปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา โดยให๎ความส าคัญใน
การแก๎ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร๎อมสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันใน
การตัดไม๎จากปุาธรรมชาติ 

9.2 ในระยะตํอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก๎ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่
ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาได๎ เชํน การก าหนดเขตปุาชุมชนให๎ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให๎เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให๎มีแผน
บริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให๎การจัดท าแผนงานไมํเกิดความซ้ าซ๎อนมีความเชื่อมโยงกันอยํางเป็นระบบ 

9.4 เรํงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด๎วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให๎ด าเนินการ สํวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให๎ทิ้งในบํอขยะอุตสาหกรรมที่สร๎างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ
ไมํให๎มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช๎มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเด็ดขาด 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
           10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงคําตอบแทนบุคลากรภาครัฐให๎เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต๎นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแขํงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว๎ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแตํระยะเฉพาะหน๎าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให๎สามารถด าเนินการได๎ 
           10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริหารสาธารณะได๎รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให๎เจ๎าหน๎าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช๎อ านาจโดยมิชอบกํอให๎เกิดการทุจริต หรือสร๎าง
ความเสียหายแกํประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           สํวนในระยะเฉพาะหน๎า จะเน๎นการปรับปรุงหนํวยงานให๎บริการด๎านการท าธุรกิจ การลงทุน และด๎านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
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           10.3 เสริมสร๎างระบบคุณธรรมในการแตํงตั้งและโยกย๎ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสํงเสริมให๎มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช๎ในการบริหารงานบุคคลของเจ๎าหน๎าที่
ฝุายตําง ๆ            

10.4 ปรับปรุงและจัดให๎มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ๎อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวําเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเรํงดํวนแหํงชาติ และเป็นเรื่องที่ต๎องแทรกอยูํ
ในการปฏิรูปทุกด๎าน 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
          11.1 ในระยะเฉพาะหน๎า จะเรํงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล๎าสมัย ไมํ
เป็นธรรม ไมํสอดคล๎องกับความตกลงระหวํางประเทศ และเป็นอุปสรรคตํอการบริหารราชการแผํนดิน โดยจะใช๎กลไก
ของหนํวยงานเดิมที่มีอยูํ และระดมผู๎ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู๎เรํงด าเนินการ 

11.2 ในระยะตํอไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
11.3 .ในระยะตํอไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
11.4. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู๎ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช๎เพ่ือเรํงรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให๎

รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข๎อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช๎ติดตามผลและน าไปใช๎ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหนํวยงานและเจ๎าหน๎าที่ในกระบวนการยุติธรรมได๎ 

11.5 ปรับปรุงระบบการชํวยเหลือทางกฎหมายและคําใช๎จํายแกํประชาชนที่ไมํได๎รับความเป็นธรรม โดยให๎
เข๎าถึงความเป็นธรรมได๎งําย รวดเร็ว สํงเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ๎มครองชํวยเหลือคนจนและผู๎ด๎อยโอกาส คุ๎มครองผู๎
ถูกลํวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู๎บริสุทธิ์ หรือได๎รับผลกระทบจากความไมํเป็นธรรม โดยเน๎นความสุจริตและ
ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู๎ได๎รับผลกระทบ และการไมํแอบอ๎างฉวยโอกาสโดยทุจริตจาก
ระบบการชํวยเหลือดังกลําว 

11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษีและการปูองกันการฟอกเงินมาใช๎ในทางปูองกันและปราบปรามผู๎มี
อิทธิพลและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค๎ามนุษย์ แรงงาทาส การกํอการ
ร๎ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข๎ามชาติ 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล๎าประกาศแตํงตั้งรัฐมนตรีตามประกาศ ณ.

วันที่ 19 สิงหาคม 2558โดยแตํงตั้งให๎พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการโดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  เป็น
รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ. วันที่ 30 สิงหาคม 2558 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎มอบนโยบายแดํผู๎บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู๎บริหารสํวนภูมิภาคและข๎าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศเพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผลตํอเด็ก 
เยาวชน ประเทศชาติและการพัฒนาประเทศโดยรวม 

 
ทัศนคติในการท างาน  
เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) และรัฐบาล ปัจจุบันได๎

เข๎ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ๎านเมืองอยูํในสภาวการณ์ที่ไมํปกติ ต๎องชํวยกันยุติ ความขัดแย๎งและ
ปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในสํวนของการศึกษานั้น ถือวําเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด๎าน
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ของคณะรักษาความสงบแหํงชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความม่ันคง ยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต๎องใช๎
เวลานานและต๎องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเรํงดํวน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต๎องด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือ ลูกหลานของเรา ให๎มีชีวิตที่สดใสและสามารถแขํงขันกับ
นานาประเทศได๎ ตํอจากนี้ ต๎องขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเรํงดํวนที่ต๎องท าต๎องการผลลัพธ์มากขึ้นเร็วขึ้น
และต๎องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู๎สึกขัดแย๎งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกทําน 

 
แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ 
 สํวนราชการตั้งแตํระดับพ้ืนที่ ต๎องด าเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ  ตาม

ภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหนํวยงานเพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติมีการศึกษาวิเคราะห์และปรับ กลยุทธ์กา
รท างานปัจจุบันให๎สอดคล๎องกับแนวนโยบายให๎เห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎ทราบถึงผลการด าเนินงาน  และความ
คิดเห็นของผู๎บริหารระดับพื้นท่ี ตลอดจนผู๎บริหารระดับสูง เนื่องจากมีชํวงเวลาจ ากัด จึงต๎องการ ความคิดเห็นเพ่ือการ
หลอมรวมวิธีการท างานให๎รวดเร็วและท างานรํวมกันได๎คลํองตัวมากข้ึน โดยมีแผนการด าเนินการแบํงเป็นกลุํม ดังนี้ 

๑) งานที่ด าเนินการอยูํแล๎วและตรงตามนโยบาย  
๒) งานที่ด าเนินการอยูํแล๎วสามารถปรับให๎เป็นไปตามนโยบาย  
๓) งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหมํ แบํงเป็น  
(๑) งานทีเ่พ่ิมโดยไมํต๎องใช๎งบประมาณด าเนินการ  
(๒) งานที่เพ่ิมโดยต๎องใช๎เวลาและงบประมาณด าเนินการ 
 
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
-  น๎อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  มาเป็น

แนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
1. “ให๎ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
2. “ให๎ครูสอนเด็กให๎มีน้ าใจกับเพ่ือน ไมํให๎แขํงขันกัน แตํให๎แขํงกับตัวเอง ให๎เด็กที่เรียนเกํงกวํา  ชํวยสอน

เพ่ือนที่เรียนช๎ากวํา”  
3. “ให๎ครูจัดกจิกรรมให๎เด็กท ารํวมกัน เพ่ือให๎เห็นคุณคําของความสามัคคี”  
กระทรวงศึกษาธิการโดยหนํวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู๎เกี่ยวข๎อง น๎อมน ากระแสพระราชด ารัส มา

เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยการถํายทอดพระราชด ารัส ทั้ง 3 ประการให๎
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส๎นทางสูํความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตํอไป   

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
            การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลักและหนํวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต๎อง
สอดคล๎องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้   

1. ท าให๎เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให๎มากที่สุด สํวนที่เหลือสํงตํอให๎รัฐบาลตํอไป  
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได๎คนมีคุณภาพ  
3. ปรับลดภาระงานที่ไมํจ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4. เรํงปรับหลักสูตร/ต ารา แตํละกลุํมให๎เหมาะสม การพิมพ์ต าราต๎องคุ๎มราคา  
5. ผลิตคนให๎ทันกับความต๎องการของประเทศ จบแล๎วต๎องมีงานท าสามารถเข๎าท างานในประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให๎ทันปี2558 เพ่ือชํวยแก๎ปัญหาวํางงาน และปัญหา
สังคมได ๎ 
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6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให๎เด็ก ครู ผู๎ปกครองมีความสุข  
7. ใช๎สื่อการเรียนการสอน กระตุ๎นผู๎เรียนเพื่อสร๎างแรงจูงใจในการเรียนรู๎ให๎กับเด็ก 8. ลดความเหลื่อมล้ า จัด

การศึกษาให๎ทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ  
9. น าระบบ ICT เข๎ามาใช๎จัดการเรียนรู๎อยํางเป็นรูปธรรมและกว๎างขวาง  
10. การเรียนไมํใชํเพื่อการสอบ แตํเรียนให๎ได๎ทักษะชีวิตสามารถอยูํในยุคโลกไร๎พรมแดน  
 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1. การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
1.1 ต๎องเข๎าใจจุดมุํงหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให๎ชัดเจน  
1.2 ต๎องมองภาพงานในอนาคตได๎อยํางชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง และงานที่

ต๎องด าเนินการกํอน/หลัง เพ่ือให๎บรรลุผลส าเร็จ  
1.3 ต๎องมีฐานข๎อมูลที่ดีถูกต๎อง ครบถ๎วน ชัดเจนตั้งแตํหนํวยงานยํอยขึ้นมาจนถึงหนํวยงานหลัก และทันตํอ

สถานการณ์ เชํน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต๎องรู๎ความต๎องการจ๎างงานของตลาดแรงงาน ในแตํละสาขาวิชา ๓ 
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผํานมาให๎ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์  จะชํวยให๎การ

แก๎ไขปัญหามีความแมํนย ามากข้ึน  
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงาน  ที่ผ่านมา 

แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหา อยู่ที่ครูปัญหา
อยู่ท่ีพ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าร ิ 
3.1 ให๎มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในสํวนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง หรือมีสํวน

เกี่ยวข๎อง  
3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ สมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถฯ หรือ

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให๎การสนับสนุนต๎องสามารถ อธิบายที่มา 
เหตุผล และความส าคัญของโครงการให๎นักเรียนนักศึกษารู๎และเข๎าใจหลักการแนวคิด ของโครงการได๎ชัดเจน รวมทั้ง
ถํายทอดให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางดี  

3.3 สํงเสริมให๎มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยการ
เรียนรู๎ท าความเขา๎ใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร๎อมทั้งสามารถเผยแพรํขยายผล ตํอไปได ๎ 

3.4 สํงเสริมให๎มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร๎างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน หลักของชาติ  
4. งบประมาณ  
4.1 งบลงทุน  
1) ให๎เตรียมการด าเนินโครงการให๎พร๎อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 2) การใช๎

งบประมาณ เมื่อได๎รับแล๎วต๎องเรํงด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให๎เกิด การกระจายงบประมาณในพ้ืนที่ 
 4.2 งบกลาง  

1) ให๎เสนอขอใช๎งบกลางอยํางมีเหตุผลและใช๎เทําที่จ าเป็น  
2) ให๎เกลี่ยงบประมาณปกติของสํวนราชการมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  
4.3 การใช๎งบประมาณในการด าเนินงาน ต๎องเป็นไปด๎วยความโปรํงใสและตรวจสอบได๎ ซึ่งรัฐบาลจะแตํงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช๎งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง  และมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ 
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คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช๎จํายงบประมาณ ภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และชํวยการ
ปฏิบัติงานของผู๎บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปรํงใส และถูกต๎อง  

4.4 งานบางโครงการที่ต๎องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให๎มีการบูรณาการ 
งบประมาณหนํวยงานยํอยรํวมกันภายในกระทรวงให๎เรียบร๎อยกํอนการบูรณาการกับหนํวยงานภายนอก เพ่ือให๎การใช๎
งบประมาณค๎ุมคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
5.1 จัดให๎มีชํองทางการสื่อสารอยํางเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข๎ามาชํวยปฏิบัติงาน  อาทิ การ

ประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต๎น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) สร๎างความเข๎าใจภายในองค์กรให๎มากข้ึน  
2) ให๎ผู๎บริหารมีชํองทางติดตํอสื่อสารได๎ตลอดเวลา สามารถถํายทอดค าสั่งไปยังหนํวยรอง และหนํวยปฏิบัติ

ได๎ทันทีรวดเร็ว และท่ัวถึง  
3) ให๎มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์และทดสอบระบบที่มีอยูํเสมอ 
5.2 ทุกหนํวยงานต๎องจัดให๎มีแผนการประชาสัมพันธ์อาทิ  
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร๎างความเข๎าใจ  ภายในองค์กร 

หนํวยงาน  
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผํานสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร๎างความเข๎าใจ กับประชาชน  
6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่สํงผลกระทบตํอสถานศึกษา ผู๎บริหาร ครู นักเรียน  นักศึกษา ทั้ง

ที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลําวหาพฤติกรรมผู๎บริหาร การประท๎วง ตํอต๎านผู๎บริหาร นักเรียน
เจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูํวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให๎ทุกหนํวยงาน  ที่เกี่ยวข๎องก าหนดมาตรการ 
วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปูองกันแก๎ไขปัญหา ตลอดจนสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องแกํผู๎เกี่ยวข๎อง ให๎
ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ๎อมความเข๎าใจอยูํเสมอ ซึ่งเบื้องต๎น ต๎องมีรายละเอียดดังนี้  

๑) มีการจัดระบบและก าหนดผู๎ปฏิบัติที่ชัดเจน  
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า ระยะสั้น และระยะยาว  
๓) ส ารวจระบบที่มีอยูํให๎มีความพร๎อมปฏิบัติงานอยูํเสมอ  
๔) ให๎มีระบบการรายงานเหตุดํวนตามล าดับชั้นอยํางรวดเร็ว  
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
ประสานความรํวมมือกับทุกภาคสํวน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมด าเนินการจัดการศึกษาให๎ครบวงจร  เชํน รํวม

ก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให๎นักเรียนนักศึกษาเข๎าท างานระหวํางก าลังศึกษา และการรับเข๎าท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา  

8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
8.1 ให๎มีการทบทวนบทบาทหน๎าที่การปฏิบัติงานของหนํวยงานระดับพ้ืนที่ให๎ครบถ๎วน  
8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต๎องรู๎และสิ่งที่ยังไมํรู๎ให๎มีการแบํงภารกิจงานให๎ชัดเจน  
8.3 ก าหนดความต๎องการและสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ให๎พอเพียง  
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต๎องด าเนินการให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด อยํางมี

ประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แกํประชาชน  
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9.2 การคัดเลือกกลุํมเปูาหมาย วิทยากร หรือสํงบุคลากรเข๎ารํวมประชุมสัมมนากับหนํวยงาน  ในทุกระดับ
ต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎เหมาะสม เพ่ือให๎ได๎ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ  

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
ให๎เรํงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุํมเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให๎มีความรู๎ และสามารถใช๎ใน

การสื่อสารเพื่อการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 11.1 ให๎มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ เข๎ากับ
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขํายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช๎เป็น
ชํองทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

11.2 จัดให๎มี CEO ด๎าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช๎สื่อเพ่ือสร๎างความเข๎าใจ ความสนใจ 
และการประชาสัมพันธ์ด๎าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอด
นวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีท า
ให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
13.1 ให๎มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให๎เรียบร๎อย เหมาะสม  
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหนํวยงาน และสถานศึกษาทุกระดับ  
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหนํวยงานและสถานศึกษา ต๎องจัดให๎มีแผนรักษา  ความปลอดภัยให๎

ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของแตํละพ้ืนที่ และมี
การซักซ๎อมแผนอยํางสม่ าเสมอ  

14. ให๎ลดภาระงานที่ไมํเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน  
14.1 ให๎น๎อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  
14.2 ให๎ลดเวลาเรียนตํอวันในชํวงเวลาบําย เพ่ือให๎เด็กได๎ใช๎เวลานอกห๎องเรียนเพ่ือการเรียนรู๎  และเข๎ารํวม

กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให๎เกิดการผํอนคลายและมีความสุข 
14.3 ให๎สถานศึกษาลดภาระงานที่ไมํเกี่ยวกับการเรียนการสอน การน านักเรียน และครูออกนอกห๎องเรียน 

ไปรํวมกิจกรรมที่ไมํเกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข๎าแถวต๎อนรับผู๎ใหญํ เป็นต๎น ควรสํงเสริมให๎เด็กได๎รํวมกิจกรรม  
เพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ์เรียนรู๎ สร๎างทักษะ ความสามารถ  

15 การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให๎สอดคล๎องกับผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน ให๎จัดระบบการประเมินผล
งาน ความก๎าวหน๎า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงาน ของครูผู๎สอนให๎สามารถวัดผลได๎จริงสอดคล๎องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน ทั้งด๎านความรู๎ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะชีวิต  

16. การแก๎ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ให๎เรํงรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และสนับสนุนการด าเนินโครงการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง ให๎บังเกิดผลโดยเร็ว 
อาทิ โครงการสานฝันการกีฬา สูํจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็นต๎น  

17. ครูควรมีข๎อมูลนักเรียนและผู๎ปกครอง ให๎จัดระบบการท าระเบียนข๎อมูลประวัติผู๎เรียนและผู๎ปกครองให๎
เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล นักเรียนและชํวยแก๎ไขปัญหาที่ตัวผู๎เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได๎ เชํน 
ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล๎ง อุทกภัยตําง ๆ และรวบรวมเป็นข๎อมูลในภาพรวมของหนํวยงานระดับพ้ืนที่ในการให๎
ความชํวยเหลือบรรเทา ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมตํอไป  
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต  
1.1 ห๎ามมิให๎มีการซื้อขายต าแหนํง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย๎าย  หรือ

ผลตอบแทนอันใด ที่ไมํเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข๎อมูล  
1) ด าเนินการสอบสวนหาผู๎กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอยํางจริงจัง  
2) ท าการตรวจสอบชํองวํางที่ท าให๎เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก๎ไข  
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตํางๆ ควบคุมเพ่ือไมํให๎เกิดการทุจริตขึ้นอีก  
1.3 ด าเนินการสุํมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนํวยงานใด ผู๎บังคับบัญชาหนํวยงาน ตามล าดับชั้นต๎อง

มีสํวนรํวมรับผิดชอบด๎วยฐานปลํอยปละละเลยให๎เกิดการกระท าผิดดังกลําว 
2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
2.1 การสอบบรรจุ แตํงตั้ง โยกย๎าย ให๎เป็นไปด๎วยความโปรํงใสและเป็นธรรม  
2.2 ให๎ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สกสค.) 

ด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให๎ครอบคลุมทุกด๎าน ไมํเฉพาะ  กรณีเสียชีวิต
เทํานัน้ เพ่ือชํวยให๎ครูได๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2.3 เรื่องหนี้สินของครู สํงเสริมให๎ครูมีจิตส านึกรู๎จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู๎จักใช๎ รู๎จักเก็บ สร๎างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไมํให๎สํงผลกระทบตํอการเรียนการสอน  

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
3.1 ให๎สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ โรงเรียน

ขยะให๎เพ่ิมมากข้ึน  
3.2 ให๎สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตส านึก แกํ

ผู๎เรียนทุกระดับ ให๎ลดการทิ้งขยะ รู๎จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต๎อง  
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให๎มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร๎างและ

ครุภัณฑ์ให๎มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจํายครุภัณฑ์ – ให๎ใช๎หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและความจ าเป็น

ของหนํวยงาน  
4.2 ระบบการซํอมบ ารุง - ให๎จัดตั้งหนํวยเฉพาะกิจสร๎างระบบการดูแลซํอมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบการใช๎

งาน ก าหนดผู๎รับผิดชอบให๎ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรํวมมือกับหนํวยงานที่มีทักษะในการซํอมบ ารุง  
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ - ให๎จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ตรวจ

สภาพไมํให ๎ทรุดโทรมอยํางตํอเนื่อง  
 
นโยบายเฉพาะ  
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1.1 การแก๎ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อํานไมํออกเขียนไมํได๎  
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชํน การสอนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช๎แนวการ

จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  
2) ก าหนดเปูาหมายให๎นักเรียนชั้น ป. ๑ ต๎องอํานออกเขียนได๎ ชั้น ป.๒ ขึ้นไปต๎องอํานคลํอง เขียนคลํอง  
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ  
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๑) ต๎องมีฐานข๎อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กที่ออกกลางคันต๎องมีข๎อมูลและติดตามดูแลให๎ได๎รับการศึกษาภาคบังคับตํอเนื่อง หรือ  ออกไปท างาน

ต๎องสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขํายประสานการติดตามอยํางเป็นระบบ  
1.3 ให๎ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
1) ลดเวลาเรียนตํอวัน ลดการบ๎านนักเรียน นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข ไมํมีกิจกรรมเพ่ิม ภาระนักเรียนใน

เวลาที่เหลือ  
2) ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลานอกห๎องเรียนเพื่อการเรียนรู๎ และเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ตามความถนัดและ

ความสนใจของผู๎เรียนให๎มากข้ึน เพ่ือให๎ผํอนคลายและมีความสุข  
3) ให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักคิด ปฏิบัติมากกวําทํองจ าเพ่ือการสอบอยํางเดียว เพ่ือสร๎างภูมิต๎านทาน ให๎กับเด็กยุคโลก

ไร๎พรมแดน  
1.4 การแก๎ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก - โรงเรียนที่มีครูสอนไมํครบชั้นเรียน ให๎จัดการศึกษาทางไกลผําน

ดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อยํางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งสํงเสริม
สนับสนุนโรงเรียน ไกลกังวลเป็นโรงเรียนต๎นทางที่มีคุณภาพ  

1.5 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา - ใช๎โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance 
Learning Television: DLTV) และผํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication 
Technology: ICT) ด๎วยการจัด การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLIT)  

1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน - ให๎หาความสมดุลระหวํางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระ
งานของครูที่ต๎องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู๎บริหาร การประเมินวิทยฐานะให๎เหมาะสม จัดรถโมบาย
เคลื่อนที่จาก สํวนกลางเพ่ือชํวยลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยสนับสนุน  

2. การอาชีวศึกษา  
2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคํานิยมของผู๎ปกครองและนักเรียน ให๎เห็นความส าคัญและเข๎าสูํการเรียน สาย

อาชีวศึกษาให๎มากข้ึน  
2.2 สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยรํวมกับส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบการศึกษาแล๎ว
ให๎ได๎รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎  

2.3 รํวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหวํางสถานประกอบการและสถานศึกษา โดยมุํงเน๎น
ให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติจริง และเม่ือจบการศึกษาแล๎วสามารถประกอบอาชีพได๎ทันที  

2.4 แก๎ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอยํางเป็นระบบ เพ่ือสร๎างความปลอดภัย  ให๎กับนักเรียน
นักศึกษา  

1) ให๎ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยํางทั่วถึง  
2) เปิดโอกาสนักศึกษาได๎เข๎าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร๎างนิสัย รักการประกอบอาชีพ การตรง

ตํอเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข๎างหน๎า  
2.5 สํงเสริมให๎สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด๎าน อาทิ การจัดการศึกษา ด๎าน

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด๎านปิโตรเคมีการทํองเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์เป็นต๎น  
2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด๎านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิเปิดสอน หลักสูตรเกี่ยวกับ

การขนสํงระบบราง หลักสูตรการซํอมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต๎น  
2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสูํมาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยรํวมมือกับกลุํม  ประชาคม

อาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได๎แกํ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต๎น  
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3. การอุดมศึกษา  
3.1 ก าหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให๎ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแตํละ  สถาบันเพ่ือลด

ความซ้ าซ๎อน  
3.2 ก าหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เชํน เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนา

จนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท๎องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลคําการสํงออกของประเทศ  
3.3 จัดให๎สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ท าหน๎าที่เป็นพี่เลี้ยงให๎แกํสถานศึกษาในท๎องถิ่น เพ่ือการพัฒนา คุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาท๎องถิ่น  
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
4.1 จัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา  
1) สํงเสริมให๎ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู๎  ด๎วยตนเองอยําง

กว๎างขวางและตํอเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพ่ือน าความรู๎ไปประกอบอาชีพ หรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  

2) จัดโครงการติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ เพ่ือเสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล๎ า  เพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให๎เกิดความเทําเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท  

4.2 เรํงสร๎างคํานิยมอาชีวศึกษา - จัดโครงการเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ส านักงาน กศน. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎านอาชีวศึกษาให๎เพ่ิมมากขึ้น และตรงกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงานและ การจ๎างงานทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร  

4.3 จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ - เพ่ือให๎คนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ทั้งด๎านภาษา การเปิดโลกทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงาน
ราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนติดตามและประสานงานแผนการด าเนินงานให๎บรรลุผลส าเร็จ  

4.4 ด าเนินการปลูกฝังและเสริมสร๎างอุดมการณ์รักชาติ - เพ่ือให๎นักศึกษาและประชาชน มีความตระหนักใน
ความเป็นชาติ กระตุ๎นให๎เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความ
สามัคคีของประชาชน สามารถน าไป ถํายทอดและขยายผลในวงกว๎าง  

4.5 ก าหนดให๎กศน. ต าบล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียน - 
เพ่ือเพ่ิมแหลํงเรียนรู๎ ให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ โดยด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ  กศน. ต าบลในวัด 
ประกอบด๎วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ๎าอาวาสหรือผู๎น าทางศาสนา ผู๎น าท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เครือขํายใน
ชุมชน  

4.6 พัฒนาคนทุกชํวงวัย  
1) สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพ่ือให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํที่สามารถประกอบ  อาชีพได๎

หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต 2) ปรับกระบวนการเรียนรู๎และหลักสูตรให๎เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการความรู๎ และคุณธรรมเข๎าด๎วยกัน เพ่ือให๎เอ้ือตํอการพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะการใฝุเรียนรู๎ 
แก๎ปัญหา การรับฟังความเห็นผู๎อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน๎นความรํวมมือระหวําง  
ผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกโรงเรียน  

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชํน การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช๎แนวการ

จัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning :BBL) 
2) ก าหนดเปูาหมายให๎นักเรียนชั้น ป.1ต๎องอํานออกเขียนได๎ชั้น ป.2ขึ้นไปต๎องอํานคลํองเขียนคลํอง 
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2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 
1) ต๎องมีฐานข๎อมูลเด็กอกกลางคันที่ชัดเจน 
2) เด็กที่ออกกลางคันต๎องมีข๎อมูลและติดตามดูแลให๎ได๎รับการศึกษาภาคบังคับตํอเนื่อง หรือออกไปท างาน

ต๎องสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขํายประสานการติดตามอยํางเป็นระบบ 
3.ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
1) ลดเวลาเรียนตํอวัน ลดการบ๎านนักเรียน นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข ไมํมีกิจกรรมเพ่ิมภาระนักเรียนใน

เวลาที่เหลือ 
2) ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เวลานอกห๎องเรียนเพ่ือการเรียนรู๎และเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและ

ความสนใจของผู๎เรียนให๎มากข้ึน เพ่ือให๎ผํอนคลายและมีความสุข 
3) ให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักคิด ปฏิบัติ มากกวําทํองจ าเพ่ือการสอบอยํางเดียวเพ่ือสร๎างภูมิต๎านทานให๎กับเด็กยุคโลก

ไร๎พรมแดน 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนที่มีครูสอนไมํครบชั้นเรียน ให๎จัดการศึกษาทางไกลผํ านดาวเทียม (Distance Learning 

Information Technology : DLIT) อยํางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็น
โรงเรียนต๎นทางที่มีคุณภาพ 

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ใช๎โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning  Television :DLTV) และผํานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT ) ด๎วยการจัดการศึกษาทางไกลผําน
ดาวเทียม ( DLIT ) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
ให๎หาความสมดุลระหวํางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ ต๎องเพ่ิมขึ้นตลอดจนปรับปรุง

การคัดสรรครู ผู๎บริหาร การประเมินวิทยฐานะให๎เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากสํวนกลางเพ่ือชํวยลดภาระครู 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑. เรํงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให๎มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให๎มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให๎ส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  
๒. เรํงพัฒนาความแข็งแกรํงทางการศึกษา ให๎ผู๎เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และด๎อยโอกาส 

มีความรู๎ และทักษะแหํงโลกยุคใหมํควบคูํกันไป โดยเฉพาะทักษะการอําน การเขียน และ การคิด เพ่ือให๎มีความพร๎อม
เข๎าสูํการศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน  

๓. เรํงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด๎วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การ
พัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล๎อมการเรียนรู๎  

๔. ยกระดับความแข็งแกรํงมาตรฐานวิชาชีพครูและผู๎บริหารสถานศึกษา  ให๎ครูเป็นผู๎ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
เป็นผู๎นาทางวิชาการ ครูและผู๎บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดี แกํผู๎เรียน สร๎างความมั่นใจและ
ไว๎วางใจ สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล๎องกับวิชาชีพ  

๕. เรํงสร๎างระบบให๎สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกรํง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การให๎บริการที่ด ีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได๎เป็นอยํางด ี 
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๖. เรํงรัดปรับปรุงโรงเรียนให๎เป็นองค์กรที่มีความเข๎มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอนอยํางมี
คุณภาพและได๎มาตรฐานระดับสากล  

๗. สร๎างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข๎อมูลสารสนเทศ  และขําวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยํางพร๎อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรม  

๘. สร๎างวัฒนธรรมใหมํในการท างานให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให๎บริการที่ดี ทั้งสํวนกลางและ สํวนภูมิภาค 
เรํงรัด การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ สํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให๎เป็นแบบรํวมคิดรํวมท า การมีสํวนรํวม และการประสานงาน สามารถใช๎เครือขํายการพัฒนา
การศึกษา ระหวํางโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุํมบุคคล องค์กรเอกชน องค์กร
ชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

๙. เรํงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุํงเน๎นความถูกต๎อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให๎เป็น
ปัจจัยหนุนในการเสริมสร๎างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร๎างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน๎าที่  

๑๐. มุํงสร๎างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได๎  และท าให๎การศึกษา นาการ
แก๎ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

๑๑. ทุํมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล๎าหลัง และโรงเรียน ขนาดเล็กที่ไมํได๎คุณภาพ 
เพ่ือไมํให๎ผู๎เรียนต๎องเสียโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิสัยทัศน์  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
พันธกิจ  
๑. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชากรวัยเรียนทุกคน ได๎รับการศึกษา อยํางทั่วถึง และมีคุณภาพ  
๒. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน๎นการมีสํวนรํวมเพ่ือเสริมสร๎าง ความรับผิดชอบตํอคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์  

   เพ่ือให๎การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเปูาประสงค์ดังนี้  

๑. นักเรียนระดับกํอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชํวงวัย และได๎สมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชํวงวัยและมีคุณภาพ  

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
๓. คร ูผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะ ที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างาน

ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  
๔.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํ

คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
๕.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างานเน๎นการบริหารแบบมีสํวนรํวมกระจาย

อ านาจและความรับผิดชอบสูํส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๖. พ้ืนที่พิเศษ ได๎รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
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กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดกลยุทธ์

ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังตํอไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียน ให๎ได๎รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผลผลิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังคงผลผลิตเดิมมี 6 ผลผลิต ได๎แกํ 
 1. ผู๎จบการศึกษากํอนประถมศึกษา 
 2. ผู๎จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู๎จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. เด็กพิการได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5. เด็กด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6. ผู๎ที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยมีหนํวยก ากับ ประสาน สํงเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 

183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหนํวยปฏิบัติการจัดการศึกษา เพ่ือให๎ภารกิจดังกลําวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและ
รองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล   

จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน๎นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

โดยแบํงเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
สํวนที่ 1 จุดเน๎นด๎านผู๎เรียน 
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สูํมาตรฐานสากล ดังตํอไปนี้ 
1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด๎านภาษา ด๎านค านวณและด๎านการใช๎เหตุผลที่

เหมาะสม 
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต๎นไป ได๎รับการสํงเสริมให๎มีแรงจูงใจสูํอาชีพด๎วยการแนะแนว ทั้ง

โดยครูและผู๎ประกอบการด๎านตํางๆ (ผู๎ปกครอง ศิษย์เกํา สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนที่ ) และได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุํมสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 

1.2 นกเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจในความเป็นไทย 
หํางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝุดี 
1.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใฝุเรียนรู๎ 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น อยูํอยํางพอเพียง 
1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมํุงมั่นในการศึกษาและการท างาน 
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1.3 นักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
1.3.1 เด็กพิการได๎รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.3.2 เด็กด๎อยโอกาสได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรและอัต

ลักษณ์แหํงตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได๎รับการสํงเสริมให๎เป็นเลิศทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐาน

ทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี ศิลปะ 
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต๎การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ 

องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได๎รับการพัฒนาอยํางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุํมที่ต๎องการการคุ๎มครองและชํวยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได๎รับการคุ๎มครองและชํวยเหลือเยียวยา
ด๎วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎และสมรรถนะผํานการปฏิบัติจริงและการชํวยเหลืออยํางตํอเนื่อง 

 2.1.1 ครูได๎รับการพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู ให๎สามารถพัฒนา
และประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู๎ ในวิชาที่ โรงเรียนต๎องการได๎ด๎วยตนเองหรือ ใช๎สื่ อเท คโนโลยี 
 2.1.3 ครูได๎รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาและโดยเพ่ือนครูทั้งในโรงเรียนเดียวกันหรือ
ระหวํางโรงเรียน หรือภาคสํวนอื่นๆตามความพร๎อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูได๎รับการชํวยเหลือให๎จัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิผล โดยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ของครู ในพ้ืนที่ 
ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหวํางโรงเรียนหรืออ่ืนๆตามความเหมาะสม 

2.1.5 สํงเสริมให๎ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู๎
ได๎ในระดับด ี

2.2 พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมท่ีมีความจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนาเรํงดํวน 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติอยํา

เหมาะสม 
2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และด าเนินการในสํวนที่

เกี่ยวข๎องให๎ครูและผู๎บริหารสถานศึกษาบรรจุใหมํ ย๎ายไปบรรจุ  มีความสามารถสอดคล๎องกับความต๎องการของ
โรงเรียนชุมชนและสังคม 

 
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์เน๎นการกระจายอ านาจ 

การมีสํวนรํวม และมีความรับผิดชอบตํอผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
3.1.1 โรงเรียนที่ไมํผํานการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากวํา

คําเฉลี่ยของประเทศ ได๎รับการแก๎ไขแทรกแซง ชํวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท าหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน และเป็นผู๎ประสานงานหลักให๎โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงรํวมกับ
ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆท่ีเกี่ยวข๎อง 
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3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์เน๎นการมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง และการมีความรับผิดชอบ
ตํอผลการด าเนินงาน 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพโดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมและความ
รับผิดชอบตํอผลการด าเนินงาน มีระบบการนิเทศ เรํงรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข๎มแข็ง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตรา
การออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 

3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา เรํงรัดและติดตามการด าเนินการของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องอยํางเข๎มแข็งเป็นกัลยาณมิตร 

3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในได๎ระดับมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

หรือผํานการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 

วิสัยทัศน์ ( Vision )   
                 ภายในปี 2562  โรงเรียนบ๎านนาแค   นักเรียนอํานออก เขียนได๎ทุกคน   เน๎นคุณธรรม 12  ประการ  
ประสานความเป็นไทย   อยูํอยํางพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติด  พิชิตโรคร๎าย  รํางกายแข็งแรงสมบูรณ์  เพ่ือจัด
การศึกษาให๎ได๎มาตรฐานชาติ  
พันธกิจ ( Mission ) 
1.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานชาติพร๎อมก๎าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2. พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เป็นคนดีมีความรู๎คูํคุณธรรม รักษาสิ่งแวดล๎อม ส านึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยูํ
อยํางพอเพียง 
3. สํงเสริมสนับสนุนให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. จัดหา พัฒนาสื่อ แหลํงเรียนรู๎ภายในและใช๎แหลํงเรียนรู๎ภายนอกในการจัดกิจกรรมและสร๎างนิสัยรักการค๎นคว๎า
และรักการอํานอยํางยั่งยืน 
5. สํงเสริมพัฒนาบุคลากรให๎มีความก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
เป้าประสงค์  (Objective) 
1. โรงเรียนจัดจัดกิจกรรมได๎ครอบคลุมทุกมาตรฐานและและทุกตัวบํงชี้มีระบบระกันคุณภาพภายใน 
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานอยํางเทําเทียมและท่ัวถึง 
3. นักเรียนทุกชั้นอํานออก เขียนได๎และคิดเลขเป็นทุกคน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT)และ (O- NET) เพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 2 
จุดเน้น 
๑. นักเรียนทุกชั้นอํานออก เขียนได๎และคิดเลขเป็นทุกคน 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) และ (O- NET)ทุกกลุํมสาระ เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2 
3. สํงเสริมการจัดการศึกษาแบบคํานิยมหลักของคนไทย 12  ประการ และเน๎นการศึกษาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
1. รกัชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์  สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝุรู๎ใฝุเรียน 
5. อยูํอยํางพอเพียง 
6. มุํงม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม 
3.  กตัญญูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษาเลําเรียนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน 
7. เข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต๎อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ 
9. มีสติรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
10. รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัว  รู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น  มีไว๎พอกินพอใช๎  ถ๎าเหลือก็แจกจํายจ าหนําย   และ
พร๎อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร๎อม เมื่อมีภูมิคุ๎มกันที่ดี 

11. มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ  ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอายและเกรง
กลัวตํอบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และของชาติมากกวําผลประโยชน์ของตนเอง 

ปรัชญาโรงเรียน 
                สุขภาพดี มคีวามรู้ คูคุ่ณธรรม 
สีประจ าโรงเรียน  
                 ขาว  แดง 
ค าขวัญของโรงเรียน  
                 เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่  มีวินัย 
อัตลักษณ์ 
                 รักความสะอาด 
เอกลักษณ์ 
                  โรงเรียนนา่อยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม 
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2.5 กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อ

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
      กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย  ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชนและองค์กรภายนอกใน
การ   ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี   การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได๎ก าหนดกรอบการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
  ภายในปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน าในการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานบนหลักธรรมาภิบาล ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูํระดับสากลบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ ( Mission )    
 1. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสูํระดับสากล 
 2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ ( Goal ) 
 1. ผู๎เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความรู๎ทักษะที่เป็นสากล 
 2. ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 3. ประชากรวัยเรียนได๎รับการบริการการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางทั่วถึง 
 4. ครู ผู๎บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม การท างาน
ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
 
ค่านิยม 
 สร๎างสรรค์คุณภาพงาน บริการด๎วยใจ 
 
กลยุทธ์ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได๎ก าหนด
กลยุทธ์ให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียนให๎ได๎รับโอกาสใน

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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การวิเคราะห์สภาพองค์กรของโรงเรียนบ้านนาแค 
จุดแข็ง 
S1 1. มีโครงสร๎างการบริหารและนโยบายที่ชัดเจน ครอบคลุม ตํอเนื่อง เป็นเอกภาพและสอดคล๎องกับ

สภาพปัญหาและความต๎องการ 
 2. บุคลากรมีความพยายามและตั้งใจในการพัฒนาองค์กร 
 3. มีแผนปฏิบัติการครอบคลุมภาระงาน 
 4. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สมบูรณ์ สามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนได๎อยํางเป็น

รูปธรรม 
S2 1. เปิดโอกาสให๎นักเรียนสํวนรํวม 
 2. นักเรียนกล๎าแสดงออก 
 3. นักเรียนให๎ความรํวมมือกับโรงเรียน 
 4. มีแผนพัฒนาผู๎เรียนที่หลากหลายพัฒนาการ 
M1   1. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 2. ผู๎บริหารสถานศึกษาเอาใจใสํการงาน 
 3. ครูตั้งใจท างานและมีความรับผิดชอบ 
 4. ครูให๎ความรํวมมือกับผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นอยํางดี 
M2 1. งานบริหารการเงินและสินทรัพย์โปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 
 2. การมีสํวนรํวมในการบริหารงบประมาณ 
M3 1. มีอิสระในการจัดซื้อจัดจ๎าง กํอให๎เกิดความคลํองตัวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
 2. มีการควบคุม เก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบ 
M4 1. การบริหารจัดการมีความยืดหยุํน 
 2. ผู๎บริหารด าเนินงานโดยการกระจายอ านาจตามที่กฎหมายก าหนด 
 3. มีรูปแบบการบริหารโดยใช๎องค์คณะบุคคล 
 4. มีการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง 
 5. มีค าสั่งการปฏิบัติงานและมอบหมายงานอยํางชัดเจน 
 6. ผู๎บริหารมีความมํุงมั่นตั้งใจสูง 
 7. ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม มุํงผลสัมฤทธิ์ในงาน และบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
 
จุดอ่อน ( Weakness ) 
S1 1. อัตราก าลังบุคลากรไมํเพียงพอ มีครูไมํครบชั้นเรียน 
S2 1. การให๎บริการด๎านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษาไมํเป็นไปตามสภาพที่แท๎จริงของปัญหา 
 2. นักเรียนขาดทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 3. นักเรียนขาดทักษะการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
M1 1. ขาดแคลนอัตราก าลัง 
 2. บุคลากรได๎รับการสํงเสริมพัฒนา แตํไมํทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 3. ครูผู๎สอนขาดการสํงเสริมนักเรียนอยํางตํอเนื่อง 
M2 1. งบประมาณท่ีได๎รับไมํเป็นไปตามสภาพความต๎องการและการใช๎จํายจริง 
 2. งบประมาณมีไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ 
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M3 1. ครุภัณฑ์เกํา ช ารุด 
 2. ห๎องเรียนขาดแคลนครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
 3. สื่อการเรียนการสอนไมํเพียงพอ โดยเฉพาะสื่อทางวิทยาศาสตร์ 
M4 1. ขาดการประสานและบูรณาการในการท างานระหวํางองค์คณะและบุคคลตามกฎหมาย 
 
โอกาส 
S 1. ชุมชนมีความส านึกและเห็นความส าคัญของการศึกษาพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือ 
 2. ชุมชนมีความส านึกและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 3. ชุมชนมีวิทยากร ปราชญ์ชาวบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 
T 1. ชุมชนมีความสนใจและให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาความรู๎ในด๎านการใช๎เทคโนโลยี 
E 1. มีการบริจาคงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
 2. มีการบริจาคเงินทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
P 1. มีตัวแทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน ข๎าราชการบ านาญ ตัวแทนผู๎ปกครอง

นักเรียน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

อุปสรรค 
S 1. ระดับการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํจบในระดับประถมศึกษา 
 2. ผู๎ปกครองผลักภาระในการจัดการศึกษาให๎เป็นหน๎าที่ของโรงเรียนฝุายเดียว 
T 1. ชุมชนขาดความรู๎เรื่องเทคโนโลยี 
 2. ผู๎ปกครองขาดงบประมาณส าหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ให๎กับนักเรียน 
 3. แหลํงวิทยากรทางเทคโนโลยีในพ้ืนที่มีน๎อย 
E 1. การประกอบอาชีพและรายได๎ของชุมชนตํอครัวเรือนต่ า มีรายได๎ไมํแนํนอนและมีภาระหนี้สิน 
P 1. การปฏิบัติตามกฎหมายกระจายอ านาจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํเอ้ือตํอการสนับสนุน 

การจัดการศึกษา 
  2. ประชากรมีความรู๎ความเข๎าใจในกฎหมายด๎านการศึกษาน๎อย 
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ส่วนที่  3 
ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ผลผลิตหลักของโรงเรียนบ๎านนาแค  คือนักเรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาในทุกๆด๎านทั้งด๎านความรู๎  ทักษะใน
การด ารงชีวิต การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี นักเรียนมี คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง ซึมซับวัฒนธรรมไทยและท๎องถิ่น เรียนรู๎และปรับตัวเข๎ากับวัฒนธรรมตํางชาติอยํางมมีเหตุผล   
สามารถเรียนจนจบหลักสูตรในแตํละระดับ  ได๎แกํ   ระดับกํอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  นักเรียนสามารถที่
จะเข๎าศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังได๎รับการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม รู๎คุณคําและรัก
ธรรมชาติในท๎องถิ่นตนเอง  
 ดังนั้นโรงเรียนจึงได๎ก าหนดผลลิตหลักละตัวชี้วัดความส าเร็จดังนี้ 
 

ผลผลิตหลัก ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 
 
 

ผลผลิตหลักตัวท่ี  1 
จัดบริการการศึกษาระดับ

ก่อนประถมศึกษา 

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนกํอนประถมศึกษาได๎รับการเตรียมความพร๎อม 
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความพร๎อมในระดับดี 
3. ร๎อยละ  80 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
ในระดับดี  ดีเยี่ยม 
4. ร๎อยละ 80ของนักเรียนที่มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  ใน
ระดับ  3 
5. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรักด๎านศิลปะ  
ดนตรีกีฬา  ในระดับ  3   
6. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุนชํวยเหลอืด๎านวัสดุอุปกรณ์
และการบริการ อยํางเพียงพอ 

 
 
 
 

ผลผลิตหลักที่  2 
จัดบริการการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได๎เข๎าเรียนตามเกณฑ์ 
2. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์
ในระดับ  3   
4. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ใน
ระดับ  3   
5. ร๎อยละ 80ของนักเรียนที่มีความรู๎และทักษะตามหลักสูตรในระดับ  3   
6. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  รัก
การเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
7. ร๎อยละ 90 ของนักเรียนที่มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต  ระดับ  3  
8. ร๎อยละ80 ของนักเรียนที่มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรักด๎านศิลปะ  
ดนตรีกีฬา  ในระดับ  3  
9. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่ได๎รับการสนับสนุน  ชํวยเหลือด๎านวัสดุอุปกรณ์
และการบริการ 
10. ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่ได๎รับสํงเสริมให๎รู๎จักอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
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งบประมาณที่ได้รับ  และกลยุทธการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ๎านนาแคได๎รับงบประมาณตามแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานด าเนินงานการ
ประถมศึกษา หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ ซึ่งโรงเรียนได๎วางแผนการใช๎จํายเงินตามรายละเอียดของงาน / 
โครงการและกิจกรรมดังตํอไปนี้ 
 งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร 
 1.งบประมาณในระดับกํอนประถมศึกษา  นักเรียน  18  คนๆละ 1,700 บาท  30,600บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
 2. งบประมาณในระดับประถมศึกษา  นักเรียน   37      คนๆละ1,900 บาท  70,300บาท 
       
 เงินเหลือจําย  68,900 บาท 

รวมเงินงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร ๑69,800  บาท 
 

แนวทางการใช้งบประมาณ 
1. งบด๎านวิชาการ  63%  เป็นเงิน    106,974  บาท 

 2.  งบด๎านบริหารทั่วไป 15%  เป็นเงิน  26,000    บาท 

 3.  งบส ารองจําย  10%     เป็นเงิน  ๑6,980  บาท 
4.  คําสาธารณูปโภค  12%   เป็นเงิน  21,600  บาท 
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รายละเอียดของแผนงาน   /  โครงการตามกลยทุธ์ 
งบหน๎าสรุปโครงการ  ประจ าปีการศึกษา 25๖1 

โรงเรียนบ๎านนาแค  อ าเภอไชยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  2 

 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐาน
การศึกษาทุก
ระดับ  มีความรู้
และทักษะด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการ
เรียนรู้  
 
 
 

งานวิชาการ 1. อํานคลํอง เขียนคลํอง 
- การเขียนตามค าบอก 
- การคัดลายมือ 
- ตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 
- การสอบจากเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- การเขียนค าคล๎องจอง 
- การแตํงกลอนสี่ 
- การแตํงกลอนแปด 
 
2.สุขภาพดีชีวีมีสุข 
- อาหารกลางวัน 
- ตรวจสุขภาพ 
-  สบายกาย ออกก าลังตอนเช๎า 
 
3.สํงเสริมทักษะทางวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- คิดเลขเร็ว 
- เย็นสูตรคูณ 
- ติวNT ติว ONET 
 
4.พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- เข๎าคํายผู๎ปกครองกับเด็กปฐมวัย 
- จัดคํายนักวิทยาศาสตร์น๎อย 
 
5.ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
  -  ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
  
6.ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
 
7.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

40,๐00 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒20,๐00 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

15,๐๐๐ 
 
 

1,000 
 

500 
 
 

นางสาวเอราวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกณัฐลดา 
 
 
 
 

นางวนิดา 
 
 
 
 
 

นางสาวปรียากมล 
 
 
 

นางกันหา 
 
 

นางกันหา 
 

นางดวงกมล 
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8.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
9.จัดซื้อ-จัดจ๎าง 

2,000 
 
 
 

500 

นางวนิดา 
นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวปรียากมล 

 
นางกันหา 

2 ปลูกฝัง
คุณธรรมความ
ส านึกในความเป็น
ชาติไทย  ระบอบ
ประชาธิปไตย 
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
และมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

งานวิชาการ 1.คุณธรรมน าชีวิต 
- กิจกรรมดาวเทียมคุณธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- กิจกรรมแขํงขันกีฬา 
- กิจกรรมสอบนักธรรม 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
 
2. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- การเลือกประธานนักเรียน 
 
3. ยอดนักออม 
 
4.สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๐๐ 
 
 

500 
 

4,300 

นางวนิดา 
 
 
 
 
 
   
 

 
นางวนิดา 

 
 

นางกัณฐลดา 
 

นางดวงกมล 

3. พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

บริหารงาน
บุคคล 

1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- ประชุมอบรมสัมมนา 
- ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
- ประชุมผู๎ปกครอง 
- กิจกรรมติวNT   O – NET 
- วิจัยชั้นเรียน    
- สํงเสริมการใช๎สื่อและนวัตกรรม 
- สํงเสริมขวัญและก าลังใจ 
 

8,000 นางสาวเอราวรรณ 

4.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชน
และองค์กร
ภายนอกในการ   

 
 
 
 

1.พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล๎อม 
-  ประชุมผู๎ปกครอง 
- ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมเยี่ยมบ๎าน 
- ซํอมสนามเด็กเลํน 
-  การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 2๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

นางกัณฐลดา 
 

, 
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ร่วมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
   

- การรักษาความสะอาดโรงเรียน 
- การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ 
- การท าแผนปฏิบัติราชการ 
 
2.สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 

 
 
 
 

500 

 
 
 
 

นางดวงกมล 

5. พัฒนาความ
พร้อมในด้าน
เทคโนโลยี   
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมและ
การสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ในการ
บริหารจัด
การศึกษา 

 ๑.เสริมสร๎างความรู๎จากเทคโนโลย ี
- จัดซื้อ– ซํอมคอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์ 
- การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 

  15,000 นางกันหา 
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กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีความรู๎และทักษะ
 ด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

ชื่อโครงการ                อํานคลํอง  เขียนคลํอง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตํอเนื่อง  
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเอราวรรณ  แก๎วปลอด 
งบประมาณท้ังสิ้น  40,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  25๖1 -  มีนาคม 2562 

………............................................................................................................................. ............................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ นั่นหมายถึงผู๎เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา   
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข และภูมิใจในความเป็นไทย  ตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยที่ผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงในความเป็นไทยสูํสากลได๎อยํางสร๎างสรรค์   
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝุายในสังคมคาดหวัง  ดังนั้นสถานศึกษาจะต๎องด าเนินการการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือจะ
น าไปสูํการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน  เบื้องต๎นสถานศึกษาต๎องด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วย
นวัตกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อํานออกเขียนได๎ทุกคน      ซึ่งจะสํงผลให๎การ เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถอํานหนังสือ และเขียนหนังสือได๎อยําง
คลํองแคลํว     โรงเรียนได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหานี้และเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของ คสช. ที่วํา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อํานออกเขียนได๎ใน 1 ปี  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 อํานออก  เขียนได๎ทุกคน 
 2.2 เพ่ือให๎นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  อํานคลํอง  เขียนเป็น 
 2.3 เพ่ือให๎นักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  อํานคลํอง  เขียนคลํอง 
 2.4  เพ่ือให๎ผลการสอบอํานแตํละครั้งมีผลคะแนนก๎าวหน๎า 

 

 
3. เปูาหมาย 
      1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีเกรดเฉลี่ยในกลุํมสาระภาษาไทยไมํน๎อยกวํา 3 
      2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ในด๎านทักษะภาษาไมํต่ ากวําร๎อยละ 50  
      3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O NET ในกลุํมสาระภาษาไทยสูงกวําปี 2558
อยํางน๎อยร๎อยละ 2 
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๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 
๕ กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

 

6. ขั้นตอนและการด าเนินงาน 
 
      กิจกรรม     ระยะเวลาด าเนินการ          ครูผู๎รับผิดชอบ 
1.ประชุมชี้แจงโครงการ       พฤษภาคม  25๖1 นางสาวเอราวรรณ 

คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

2.แตํงตั้งคณะท างาน  พฤษภาคม 25๖1 – มีนาคม 2562 
3.ก าหนดวันเวลาท ากิจกรรม พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
4.จัดเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
        - การคัดลายมือ 
        - การเขียนตามค าบอก 

 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
- การเขียนตามค าบอก 
- การคัดลายมือ 
- การแตํงกลอน 
- การอํานออกเสียง 
- การตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 
- อํานและเขียนค าพ้ืนฐาน 
- การสอบอํานจาก สพฐ. 

- นักเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ 
มีผลการประเมินการอําน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไป              
ตามเกณฑ์ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีข้ึน 

๑๐๐ 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ             

๒. แตํงตั้งคณะท างาน             

๓. ก าหนดเวลา               ท า
กิจกรรม 

            

๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์             

๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎             
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        - การแตํงกลอน  
 ป.1 –ป.2  เขียนค าคล๎องจอง 
 ป.3 - ป.4   แตํงกลอนสี่ 
 ป.5 – ป.6 แตํงกลอนแปด 
         - การอํานออกเสียง 
         - ตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 
         - อํานและเขียนค าพ้ืนฐาน 
         - การสอบอํานจาก สพฐ. 

พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 
พฤษภาคม  25๖1 – มีนาคม 2562 

คณะครู 
นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวเอราวรรณ 

คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 

 
7.รายละเอียดการใช้งบประมาณปี ๒๕60จ านวน  40,๐00  บาท 
 
     
ที ่

กิจกรรม                          งบประมาณ       รวม 
คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ  ครุภัณฑ์ 

1.  การคัดลายมือ 1,000 - 2,๐00 - 3,๐00 
2. การเขียนตามค าบอก 1,000 - 2,๐00 - 3,๐00 
3. การแตํงกลอน 1,000 - 2,๐00 - 3,๐00 
4. การอํานออกเสียง       - - 2,000 - 2,000 
5. การตอบค าถามจากเรื่องที่อําน 1,000 - 2,๐00 - 2,๐00 
6. อํานและเขียนค าพ้ืนฐาน       - - 2,๐00 - 2,๐00 
7. การสอบอํานจาก สพฐ. 1,000 - 3,๐00 - 3,๐00 
                       รวม 5,000 - 15,๐00 - 15,๐00 
 
8.การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนที่อํานออกเขียนได๎ร๎อยละ 100 
2.คําเฉลี่ยร๎อยละคะแนน NT.ชั้น ป.3 สูงขึ้น 
3. คําเฉลี่ยร๎อยละคะแนน ONET.ชั้น ป.6สูงขึ้น 

- ทดสอบการอําน 
- การทดสอบ NT. 
- การทดสอบ ONET. 
 

- แบบทดสอบการอําน  
- แบบสอบ NT. 
- การทดสอบ ONET  

 
9. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ๎านนาแคอํานออกเขียนได๎ ร๎อยละ  100 
 2. นักเรียนคัดลายมือสวย  เขียนหนังสือสวย  
 3. นักเรียนชั้น ป.3  และ ป.6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติสูงขึ้น 
 
ลงชื่อ     ผู๎เสนอโครงการ        ลงชื่อ        ผู๎อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด)                             (นางดวงกมล มากชูทรัพย์) 
        ครู โรงเรียนบ๎านนาแค                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค  
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กลยุทธ์ที่ ๑    พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีความรู๎ 
     ทักษะด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
ชื่อโครงการ    สุขภาพดี  ชีวีมีสุข 
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะของโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมงานอ านวยการ (บริหารทั่วไป) 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางกัณฐลดา  แซํจุํง 
งบประมาณท้ังสิ้น   ๒20,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม ๒๕๖1 – มีนาคม ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 วัยเด็กเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโตมีการพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย ด๎านสติปัญญา ด๎านอารมณ์และการอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข อาหารเป็นปัจจัยที่สํงผลให๎วัยเด็กได๎รับการพัฒนาที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งการออก
ก าลังกาย การดูแลความสะอาดของรํางกาย การปูองกันตนเองจากการเกิดโรคติดตํอ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให๎โทษ 
เพ่ือให๎นักเรียนซึ่งอยูใํนวัยที่ก าลังเจริญเติบโตได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเห็นคุณคําในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต๎อง
และเหมาะสมกับวัย น าไปปฏิบัติได๎เองในชีวิตประจ าวันและเป็นแบบอยํางให๎กับคนในครอบครัว 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มุํงเน๎นให๎สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบประกันคุณภาพภายใน  
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ  สํงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  นําจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะประกันคุณภาพของผู๎เรียนได๎ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือการค๎ุมครองผู๎บริโภคในโรงเรียน 
๒.๒ เพ่ือจัดบริการและสํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนอยํางสม่ าเสมอ 
๒.๓ เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับรู๎ขําวสารด๎านสุขภาพก๎าวทันโรคและพิษภัยของยาเสพติด 
๒.๔ เพ่ือให๎มีการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีดีขึ้นและเอ้ือตํอการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 

 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ ได๎รับการบริโภคอาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
 ๓.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ข้ึน 
 ๓.๓ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ รู๎จักวิธีปฏิบัติตนให๎หํางไกลจากยาเสพติด 
 ๓.๔ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ รู๎จักหลีกเลี่ยงให๎ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 
 
๔. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันให๎กับนักเรียน ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
๒. การจัดกิจกรรมบันทึกการตรวจสุขภาพ ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
๓. การจัดกิจกรรมสบายกาย ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
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๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖1 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑. การจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน             
๒. การจัดกิจกรรมบันทึกการตรวจสุขภาพ             
๓. การจัดกิจกรรมสบายกาย             

 
๖. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  ๒20,๐๐๐  บาท 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจํายประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

๑. การจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน ๒19,๐๐๐ - - นางกัณฐลดา  แซํจุํง 
๒. การจัดกิจกรรมบันทึกการตรวจสุขภาพ - - 1,000 นางกัณฐลดา  แซํจุํง 
๓. การจัดกิจกรรมสบายกาย - - - นางกัณฐลดา  แซํจุํง 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒19,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ๒20,๐๐๐ 
 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
๑. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับประทานอาหารที่ถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ 

การสังเกต แบบสังเกต 

๒. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการตรวจสุขภาพ ตรวจสอบเอกสาร แบบส ารวจรายการ 
๓. ร๎อยละของนักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสบายกาย การสังเกต แบบสังเกต 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 นักเรียนโรงเรียนบ๎านนาแคได๎รับการบริโภคอาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ ท าให๎นักเรียนมีสุขภาพที่ดี 
แข็งแรง หํางไกลจากโรคภัยตํางๆ  
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ                              ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ                         ผู๎อนุมัติโครงการ 
          (นางกัณฐลดา  แซํจุํง)             (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์) 
         ครู โรงเรียนบ๎านนาแค          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีความรู๎ 
    ทักษะด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
ชื่อโครงการ                         สํงเสริมทักษะทางวิชาการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะของโครงการ                 โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ                นางวนิดา    เพ็งสกุล 
งบประมาณท้ังสิ้น                  15,๐๐๐   บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ              พฤษภาคม  ๒๕๖1  - มีนาคม ๒๕๖๒ 
.............................................................................................................................................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการให๎การศึกษาแกํปวงชนชาวไทยทุกคนได๎รับการศึกษาไมํน๎อยกวํา  ๑๒ ปี 
จนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได๎รับการประเมินผล
สัมฤทธิ์ในวิชาหลักและคุณลักษณะที่ส าคัญด๎วยกระบวนการและวิธีการที่ได๎มาตรฐาน 
          โรงเรียนบ๎านนาแคได๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานตามที่ก าหนดไว๎ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นตอบสนองนโยบายของการจัดการศึกษา
ระดับชาติ ในการสอบ O –NET ชั้น ป.๖ ,LAS ชั้น ป.๒, ๔ ,๕ NT ป.๓ โดยการน าผลการทดสอบ O-NET,NT ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ มาวิเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ O-NET ๕ กลุํมสาระหลักปรากฏวําคะแนนเฉลี่ยสูงกวํา
ระดับประเทศ ๔ กลุํมสาระ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาที่
คะแนนต่ ากวําระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ   ผลการสอบ  NT  ชั้น ป.๓  ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศทั้ง 
๓ ด๎าน  เพ่ือให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โรงเรียนได๎ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
นักเรียน และนอกจากนั้นในการพัฒนาด๎านตํางๆอันได๎แกํ การพัฒนาทางด๎านจิตใจ รํางกาย สังคม สติปัญญา และให๎
ก๎าวทันตํอเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาการใหมํๆเพ่ือน ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรง 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง  ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
หรือเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
 ๒.๒  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.๓  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียนการสอน 
การสํงเสริมและการพัฒนาผู๎เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 ๒.๔  เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุํมสาระการเรียนรู๎  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 ๒.๕  เพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๓.๑  ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ๒.๕ ขึ้นไป 
 ๓.๒  ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๕ ผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
 ๓.๓  ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๕ ผํานการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมจากการจัดการเรียนการ
สอน การสํงเสริมและการพัฒนาผู๎เรียน 
 ๓.๔ ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุํมสาระการเรียนรู๎ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 
 
 ๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
๑. กิจกรรมสอนเสริมเด็กเกํงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสอนซํอมเสริมเด็กอํอนเพ่ือชํวยเหลือ
นักเรียน ( ประชุมวางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ จัดตารางเรียนเพ่ือสอนเสริม รวบรวม
แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ ) 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๒. กิจกรรมหน๎าเสาธงสํงเสริมการอําน เขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( 
ประชุมวางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรม ) 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๓. กิจกรรมสอบแขํงขันรายการวัดคุณภาพการศึกษาตามหนํวยงาน/หรือสถานศึกษา
ตํางๆ ( ประชุม แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ประกาศวันสมัครสอบและวันสอบ ด าเนินกิจกรรม 
) 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๔. แขํงขันทักษะทางวิชาการ ( ประชุมวางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรม 
วชิรวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ) 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๕. กิจกรรมติวO-NET,NT ( ประชุมวางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ก าหนดตารางติว 
ด าเนินกิจกรรมติว ) 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๖. ทดสอบระดับชาติ ( ประชุมวางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรม) ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
 
๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖1 
เม.ย. พ.ค. มิ . ย

. 
ก.ค. ส.ค.      ก.ย

. 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑. กิจกรรมสอนเสริมเด็กเกํงเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและสอนซํอมเสริมเด็กอํอนเพ่ือ
ชํวยเหลือนักเรียน ( ประชุมวางแผน 
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ จัดตารางเรียนเพ่ือ
สอนเสริม รวบรวมแบบฝึกทักษะ และ
แบบทดสอบ ) 

            

๒. กิจกรรมหน๎าเสาธงสํงเสริมการอําน 
เ ขี ย น ค า พ้ื น ฐ า น ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ ( ประชุมวางแผน แตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรม ) 
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๓. กิจกรรมสอบแขํงขันรายการวัด
คุณภาพการศึกษาตามหนํวยงาน/หรือ
สถานศึกษาตํางๆ ( ประชุม แตํงตั้ ง
ผู๎รับผิดชอบ ประกาศวันสมัครสอบและ
วันสอบ ด าเนินกิจกรรม ) 

            

๔. แขํงขันทักษะทางวิชาการ (ประชุม
วางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ด าเนิน
กิจกรรมวชิรวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม 
) 

            

๕. กิจกรรมติวO-NET,NT ( ประชุม
วางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ก าหนด
ตารางติว ด าเนินกิจกรรมติว ) 

            

๖. ทดสอบระดับชาติ ( ประชุมวางแผน 
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรมน า
นักเรียนเข๎ารับการทดสอบ ) 

            

 
๖. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จ านวน        15,๐๐๐        บาท 

กิจกรรม ลักษณะรายจํายประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

๑. กิจกรรมสอนเสริมเด็กเกํงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสอน
ซํอมเสริมเด็กอํอนเพ่ือชํวยเหลือนักเรียน ( ประชุมวางแผน 
แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ จัดตารางเรียนเพ่ือสอนเสริม รวบรวม
แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ ) 

  1,๕๐๐ ครูประจ าชั้น 

๒. กิจกรรมหน๎าเสาธงสํงเสริมการอําน เขียนค าพ้ืนฐาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( ประชุมวางแผน แตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรม ) 

  2,๕๐๐ คณะครู 

๓. กิจกรรมสอบแขํงขันรายการวัดคุณภาพการศึกษาตาม
หนํวยงาน/หรือสถานศึกษาตํางๆ ( ประชุม แตํงตั้ ง
ผู๎รับผิดชอบ ประกาศวันสมัครสอบและวันสอบ ด าเนิน
กิจกรรม ) 

 1,0๐๐  คณะครู 

๔. แขํงขันทักษะทางวิชาการ(ประชุมวางแผน แตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ ด าเนินกิจกรรมวชิรวิชาการ งานศิลปะหัตถ    
กรรม ) 

4,500 1,000 1,5๐๐ คณะครู 

๕. กิจกรรมติวO-NET,NT ( ประชุมวางแผน แตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ ก าหนดตารางติว ด าเนินกิจกรรมติว ) 

  1,๕๐๐ คณะครู 

๖.ทดสอบระดับชาติ ( ประชุมวางแผน แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ 
ด าเนินกิจกรรมน านักเรียนเข๎ารับการทดสอบ ) 

 1,๕๐๐  นางวนิดา  เพ็งสกุล 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,500 3,5๐๐ 7,๐๐๐ 15,๐๐๐ 
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๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ๒.๕ 
ขึ้นไปร๎อยละ ๙๕ 

ทดสอบ 
สังเกต 

   สัมภาษณ์ 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
๒ ผู๎เรียนผํานการประเมินสมรรถนะส าคัญร๎อยละ ๙๕ สังเกต 

   สัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
๓. ผู๎เรียนผํานการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์และเขียนในภาพรวมจาก
การจัดการเรียนการสอน การสํงเสริมและการพัฒนาผู๎เรียนร๎อยละ ๙๕ 
 

 ทดสอบ 
สังเกต 

 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 

 
๔. ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุํมสาระการเรียนรู๎ 
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓ 
 

 ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนบ๎านนาแคจัดการศึกษาได๎คุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ชุมชนมีความภาคภูมิใจและศรัทธาสํงบุตรหลานเข๎าเรียน
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ                                ผู๎เสนอโครงการ          ลงชื่อ                                 ผู๎อนุมัติโครงการ 
           (นางวนิดา  เพ็งสกุล)                                      (นางดวงกมล   มากชูทรัพย์) 
          ครู โรงเรียนบ๎านนาแค                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ 1                       พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีความรู๎และทักษะ                                          
    ด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
ชื่อโครงการ                            พัฒนาเด็กคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
สนองมาตรฐานการศึกษา    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ                     โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ        กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ                นางสาวปรียากมล  รักชนะ 
งบประมาณ                          5,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ               พฤษภาคม  ๒๕๖1  –  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.  หลักการและเหตุผล   

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาให๎เด็กอายุตั้งแตํ ๓ 
ขวบขึ้นไป  และยังมุํงพัฒนาเด็กตั้งแตํแรกเกิดจนถึง ๖ ปี  ให๎มีพัฒนาการด๎านรํางกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  และความตํางระหวํางบุคคล  เป็นชํวงวัยที่ก าลังเจริญเติบโต  ซึ่งอยูํใน
ความดูแลของพํอแมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง  เลี้ยงดูเด็กด๎วยวิธีการที่ถูกต๎องจะท าให๎เด็กมีสุขภาพดีทั้งรํางกายและ
จิตใจ  โดยเป็นกระบวนการพัฒนาของสมองและพัฒนาการด๎านอ่ืนๆอีกด๎วย  การจัดท าโครงการนี้  เพ่ือสร๎างความ
ตระหนัก  ความรู๎  ความเข๎าใจในการเลี้ยงดูเด็กของพํอแมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง  เพ่ือน าไปพัฒนาการของเด็กให๎
ครบทั้ง ๔ ด๎าน คือ รํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให๎เต็มศักยภาพ 

 

๒.  วัตถุประสงค์   

 ๒.๑ เพ่ือให๎ความรู๎แกํพํอแมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง  กับการเอาใจใสํดูแลเด็กให๎ถูกวิธี  
 ๒.๒ เพ่ือให๎ความรู๎แกํพํอแมํ ผู๎ปกครอง และผู๎เกี่ยวข๎อง  ได๎มีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและสามารถ
 น าไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง  
 ๒.๓ เพ่ือให๎เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาทุกด๎านอยํางเต็มศักยภาพ 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ  
  ร๎อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนและผู๎ปกครองได๎เข๎ารํวมกิจกรรม   
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนและผู๎ปกครองได๎เข๎ารํวมกิจกรรมและเกิดการเรียนรู๎น าไปสูํการดูแลลูกหลายให๎ถูกวิธี 
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๔.   กิจกรรม / ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน  แตํงตั้ง
คณะท างาน  ก าหนดวันเวลาการจัดกิจกรรม 

ร๎อยละของครูที่เข๎ารํวมการประชุม ร๎อยละ ๑๐๐ 

๒. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  เอกสาร ร๎อยละของสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  เอกสาร ร๎อยละ ๑๐๐ 

๓. จัดกิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง ร๎อยละของเด็กท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๑๐๐ 

๔. จัดกิจกรรมวันส าคัญ ร๎อยละของเด็กท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๑๐๐ 

๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นฐาน  ร๎อยละของเด็กท่ีเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๑๐๐ 

๖. ประเมินผล  และสรุปผลการด าเนินงาน 
ร๎อยละของเด็ก ครู และผู๎ปกครองที่ได๎ความรู๎
จากการท ากิจกรรม 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

 
 
๕.   กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา๒๕๖๑ 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค 

๑. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน  
แตํงตั้งคณะท างาน  ก าหนดวันเวลา
การจัดกิจกรรม 

           

๒. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  
เอกสาร 

           

๓. จัดกิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง            
๔. จัดกิจกรรมวันส าคัญ            
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นฐาน             
๖. ประเมินผล  และสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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๖.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  5,๐๐๐  บาท 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน  แตํงตั้ง
คณะท างาน  ก าหนดวันเวลาการจัดกิจกรรม 

- - - คณะครู 

๒. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  เอกสาร - - ๒,๐๐๐ คณะครู 

๓. จัดกิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง - - ๑,๐๐๐ นางสาวปรียากมล 

๔. จัดกิจกรรมวันส าคัญ - - 1,๐๐๐ นางสาวปรียากมล 

๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นฐาน  - - 1,๐๐๐ คณะครู 

๖. ประเมินผล  และสรุปผลการด าเนินงาน - - - นางสาวปรียากมล 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 5,๐๐๐  

 
๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผน  แตํงตั้งคณะท างาน  
ก าหนดวันเวลาการจัดกิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๒. จัดเตรียมสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  เอกสาร สอบถาม แบบสอบถาม 
๓. จัดกิจกรรมหนูน๎อยคนเกํง การสังเกต แบบสังเกต 
๔. จัดกิจกรรมวันส าคัญ การสังเกต แบบสังเกต 
๕. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เป็นฐาน  การสังเกต แบบสังเกต 
๖. ประเมินผล  และสรุปผลการด าเนินงาน ประเมิน แบบประเมิน 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู๎ปกครองดูแลเด็กอยํางถูกวิธี 
 ๘.๒ ผู๎ปกครองสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาเด็กในทุกด๎านอยํางเต็มศักยภาพ  

 
 
 

ลงชื่อ   ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ         ผู๎อนุมัติโครงการ 
   (นางสาวปรียากมล  รักชนะ)               (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์) 
      ครู โรงเรียนบ๎านนาแค                 ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กุลยุทธ์ที่ ๑                          พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีความรู๎และทักษะ             
           เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 
ชื่อโครงการ   ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 
สนองมาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ        กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางกันหา  พราหมณ์น๎อย 
งบประมาณ                     15,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  ๒๕๖1  –  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………………………………………….................................... 
 ๑. หลักการและเหตุผล 
            แหลํงเรียนรู๎ตํางๆทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน มีความส าคัญไมํด๎อยไปกวําแหลํงเรียนรู๎อ่ืน ๆ  ซึ่งจะต๎อง
มีการพัฒนาให๎เหมาะสมทันสมัยเพ่ือเอ้ือประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนได๎ศึกษาโดยอาศัย
ประสบการณ์ตรงซึ่งแหลํงเรียนรู๎นั้นอาจจะเป็นสวนสมุนไพร สถานที่ส าคัญ  วัด  โบสถ์  น้ าตก  แมํน้ า  พิพิธภัณฑ์   
ห๎างสรรพสินค๎าตํางๆ และบริเวณอ่ืน ๆ  ซึ่งสถานที่เหลํานี้ต๎องสารถให๎นักเรียนศึกษาหาความรู๎หรือสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ประสบการณ์แตกตํางไปจากห๎องเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒  เพ่ือให๎นักเรียนได๎ศึกษาสภาพจริงจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 ๒.๓  เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง 
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย      
 นักเรียนโรงเรียนบ๎านนาแคทุกคน 
 
๔.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

ที ่ กิจกรรม /วิธีด าเนินการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑ กิจกรรมการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก

สถานศึกษา 
-ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวม
กิจกรรม 

- ร๎อยละ 100 

๒ กิจกรรมรายงานผลการด าเนินกิจกรรม -ร๎อยละของนักเรียนและ
ผู๎ปกครองที่พึงพอใจตํอการ
ด าเนินกิจกรรม 

-ร๎อยละ 90 
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๕.  กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู๎รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ พฤษภาคม นางกันหา 
2.ประชุมชี้แจง กรกฏาคม นางกันหา 
3.ศึกษาและส ารวจแหลํงเรียนรู๎ พฤษภาคม- มกราคม คณะครู 
4.ก าหนดวันเวลา มีนาคม คณะครู 
5.ขออนุญาตผู๎ปกครอง มีนาคม นางกันหา 
6.จัดเตรียมเอกสาร มีนาคม นางกันหา 
7. ไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ มีนาคม คณะครู 
8. ประเมินผล มีนาคม คณะครู 
9.สรุปผลการด าเนินงาน มีนาคม นางกันหา 

 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน     15,๐๐๐  บาท  

ที ่         รายการ ลักษณะรายจํายงบประมาณ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย     คําวัสด ุ รวม 

๑ กิจกรรมการศึกษาแหลํง
เรียนรู๎นอกสถานศึกษา 

    - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 

    - ๑3,๐๐๐ - ๑3,๐๐๐ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น    - 15,๐๐๐ - 15,๐๐๐ 
 
๖. ประเมินผล              

ที ่ ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑ ร๎อยละของนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรม ส ารวจ แบบส ารวจ 

๒ 
-ร๎อยละของนักเรียนและผู๎ปกครองที่
พึงพอใจตํอการด าเนินกิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีประสบการณ์จากการศึกษาแหลํงเรียนรู๎ มีทักษะการอําน การฟัง การพูด การดู การเขียนและ
สามารถตั้งค าถามเพ่ือแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ 

2. นักเรียนสามารถรํวมกิจกรรมกลุํมและแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการเรียนรู๎ได๎ 
 
 
 
ลงชื่อ……………..……………………ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ………………….………………….ผู๎อนุมัติโครงการ      
      ( นางกันหา  พราหมณ์น๎อย)          (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์)  
         ครู โรงเรียนบ๎านนาแค        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีความรู๎และทักษะ
 ด๎านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

ชื่อโครงการ                ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตํอเนื่อง  
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางกันหา  พราหมณ์น๎อย 
งบประมาณท้ังสิ้น  1,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  25๖1 -  มีนาคม 2562 
…………………………………………………………………………………………………………….................................... 
  1.หลักการ และเหตุผล 
 

 ในปัจจุบันสังคมของประเทศได๎มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด๎าน โดยเฉพาะในด๎านเทคโนโลย ี การสื่อสารที่
ทันสมัยอยํางรวดเร็ว  ด๎านอาหารการกิน  จึงสํงผลกระทบตํอการด ารงชีวิตและจิตใจของนักเรียน กํอให๎เกิดปัญหาใน
ค๎านตําง ๆ ตามมา ซึ่งเด็กเหลํานี้ยังเป็นเด็กในวัยเรียนที่ต๎องการการดูแลเอาใจใสํอยํางใกล๎ชิด ซึ่งต๎องการค าแนะน า 
ค าปรึกษา ในการแก๎ปัญหา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยมุํงหวังวํานักเรียนที่เติบโตอยํางมีคุณภาพทั้ง
สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และด๎านทักษะการด ารงชีวิตอยํางมีความสุขในสังคม 
 
   2. วัตถุประสงค์ 
 
 1.เพ่ือให๎การด าเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นไปอยํางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.เพ่ือให๎โรงเรียน ผู๎ปกครอง ครูประจ าชั้น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหรือชุมชน มีการรํวมมือ โดยผําน
กระบวนการท างานที่ชัดเจน พร๎อมด๎วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและรับการประเมินได๎ 
 
   3. เปูาหมาย 
 
  3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน 55  คนได๎รับการดูแลชํวยเหลือ เฝูาระวัง แก๎ไข สํงเสริมและได๎รับการพัฒนาจากโรงเรียน 
ผู๎ปกครอง และครูที่ปรึกษา ร๎อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนโรงเรียนบ๎านนาแคได๎รับการดูแล ชํวยเหลือ เฝูาระวัง แก๎ไข สํงเสริมและได๎รับการพัฒนาจาก
โรงเรียน ผู๎ปกครอง และครูประจ าชั้น 
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4.ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ พฤษภาคม นางกันหา 
2. ประชุมชี้แจง พฤษภาคม นางกันหา 
3. ด าเนินงาน 

1.กิจกรรมชํวยเหลือดู 
  แลนักเรียน 
จํายคําเสื้อผ๎า 
จํายคําอุปกรณ์ 
จํายคําปัจจัยพื้นฐาน 
จํายทุนการศึกษา 
จํายเงินรางวัล 
2.วันงดสูบบุหรี่โลก 
3.รณรงค์ยาเสพติด 
4.โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 
5.อาหารกลางวัน 
6.การให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
ปูองกันอุบัติเหตุ 

 
พฤษภาคม 61 – มีนาคม 62 

 
พฤษภาคม  61 

พฤษภาคม , พฤศจิกายน 61 
พฤษภาคม 61 – มีนาคม 62 
สิงหาคม  ตุลาคม  มกราคม 

สิงหาคม   พฤศจิกายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 

พฤษภาคม 61 – มีนาคม 62 
พฤษภาคม 61 – มีนาคม 62 
พฤษภาคม 61 – มีนาคม 62 

 
คณะครู 

 
นางกันหา 
นางกันหา 
นางกันหา 
คณะครู 

นางกันหา 
คณะครู 
คณะครู 

นางกันหา 
คณะครู 
คณะครู 

 

5. งบประมาณ  105,875.00 บาท 
 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ รวม 

1 กิจกรรมชํวยเหลือดูแลนักเรียน 105875 105875 
 จํายคําหนังสือเรียน 47000 47000 
 จํายคําเสื้อผ๎า 22860 22860 
 จํายคําอุปกรณ์ 9015 9015 
 จํายคําปัจจัยพื้นฐาน 13000 13000 
 จํายทุนการศึกษา 10000 10000 
 จํายเงินรางวัล 4000 4000 

2  วันงดสูบบุหรี่โลก - - 
3 .กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด 500 500 
4 กิจกรรมโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 500 500 
5 กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับอุบัติเหตุ - - 
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6. การประเมินผล 
 
ที ่ ตัวบํงชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
1
. 
2
. 
3
. 

นักเรียนทุกคนได๎รับการดูแลชํวยเหลือในทุกๆด๎าน 
 
นักเรียนทุกคนไมํยุํงเก่ียวกับยาเสพติด 
 
นักเรียนปฏิบัติตามหลักการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 

สังเกต 
 

สังเกต 
 

สังเกต 

หลักฐานการจํายเงิน 
 

แบบส ารวจรายการ 
 

แบบส ารวจรายการ 

4
. 

นักเรียนรู๎จักหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  ไมํประมาท         สังเกต แบบส ารวจรายการ 

5
. 

นักเรียนสามารถบอกพํอ แมํ หรือญาติพี่น๎องไมํให๎ยุํง
เก่ียวกับยาเสพติด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ……………..……………………ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ………………….………………….ผู๎อนุมัติโครงการ      
      ( นางกันหา  พราหมณ์น๎อย)          (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์)  
         ครู โรงเรียนบ๎านนาแค        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีความรู๎และทักษะด๎าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎  

ชื่อโครงการ                ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
แผนงาน    งานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ งานวิชาการ  
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางดวงกมล    มากชูทรัพย์ 
งบประมาณท้ังสิ้น  500 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม  25๖1 -  มีนาคม 2562 

……….......................................................... ..................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ได๎ก าหนดความมุํงหมายและหลักการในด๎านคุณภาพ
การศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงวําด๎วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข๎อ 14 ก าหนดให๎สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต๎องด าเนินการ
อยํางตํอเนื่อง ด๎วยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และให๎จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ( SAR ) เสนอตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและเปิดเผยตํอสาธารณชน 
 ดังนั้น เพ่ือสนองตํอ พ.ร.บ. และเพ่ือให๎การบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอยํางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
   
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด๎านผลผลิต ( Outputs ) 
 2.1.1 เพ่ือรายงานและเผยแพรํผลการด าเนินงานตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
 2.1.2 เพ่ือน าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 2.2 ด๎านผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
 2.2.1 เพ่ือด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 2.2.2 เพ่ือให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 
3. กลุํมเปูาหมาย 

3.1 คณะครูและบุคลากรร๎อยละ 95 มีสํวนรํวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ครั้ง 

3.2 คณะครูและบุคลากรร๎อยละ 95 มีสํวนรํวมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ครั้ง 

3.3 โรงเรียนมีการรายงานการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทราบ 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / คําเปูาหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1.ประชุมเรื่องการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ร๎อยละ 95 ร๎อยละ 100 

2.ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ร๎อยละ 95 ร๎อยละ 100 
3.จัดกิจกรรมรายงานการประเมินตนเอง ร๎อยละ 95 ร๎อยละ 100 
 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา๒๕๖๑ 

พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค 
1.ประชุมเรื่องการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

           

2.ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

           

3.จัดกิจกรรมรายงานการประเมิน
ตนเอง 

           

 
6.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน    500      บาท 

กิจกรรม ลักษณะรายจํายงบประมาณ ผู๎รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ  

1.ประชุมเรื่องการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- - 
100 นางดวงกมล  

มากชูทรัพย์ 
2.ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา 

- - 
200 นางวนิดา   

เพ็งสกุล 
3.จัดกิจกรรมรายงานการ
ประเมินตนเอง 

- - 
200 คณะครู 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - - 500 500 
 
7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.คณะครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ครั้ง ร๎อยละ 95 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

2.คณะครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ครั้ง ร๎อยละ 95 

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

 
- 

3.โรงเรียนมีการรายงานการประเมินตนเองให๎หนํวยงานต๎น
สังกัดและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทราบ 

การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

แบบสรุปรายงาน 
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8. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
โรงเรียนมีการบริหารงานอยํางเป็นระบบครบวงจร มีการพัฒนาบุคลากรครู ผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎ ให๎เกิด

ประโยชน์สูงสุดตํอคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ........................ผู๎เสนอโครงการ        ลงชื่อ..................................... ผู๎อนุมัติโครงการ 
  ( นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ )     ( นางกันหา พราหมณ์น๎อย ) 
 ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค                  ครู โรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีความรู๎และทักษะด๎าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ 

ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมบริหารงานวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางวนิดา  เพ็งสกุล,นางสาวเอราวรรณ  แก๎วปลอด,นางสาวปรียากมล  รักชนะ 
งบประมาณท้ังสิ้น  2,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล   

 โรงเรียนบ๎านนาแค จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให๎เด็ก มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  
สังคม  สติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยมีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎ผู๎ปกครองเกิดความตระหนักมีสํวน
รํวมและเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย   ให๎ความรู๎ความเข๎าใจวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง ทางโรงเรียน
บ๎านนาแคเห็นความส าคัญจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค์   

 ๒.๑ เพ่ือให๎มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสูํการปฏิบัติ  
 ๒.๒ เพ่ือเสริมสร๎างความตระหนักรู๎และความเข๎าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 ๒.๓ เพ่ือสร๎างการมีสํวนรํวมและแสวงหาความรํวมมือกับผู๎ปกครอง ชุมชนและท๎องถิ่น 

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 เด็กปฐมวัย โรงเรียนบ๎านนาแค จ านวน 18 คน   
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าไปสูํการปฏิบัติอยํางมี  
 ประสิทธิภาพและมีความถูกต๎องตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  3.2.2 ผู๎ปกครอง ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ  
 การศึกษา ระดับปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 



64 

๔.   กิจกรรม / ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๑. จัดท ากรอบทิศทางการใช๎หลักสูตร 
ร๎อยละของครูที่มีการจัดท ากรอบทิศทางการใช๎
หลักสูตรปฐมวัยให๎ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวชี้วัด 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๒. จัดท าโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา   
ร๎อยละของครูที่มีการจัดท าโครงสร๎างหลักสูตร
สถานศึกษา   

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๓. จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา   
ร๎อยละของครูที่มีการจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา   

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๔. สรุปการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา   ร๎อยละของครูที่มีการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา   ร๎อยละ ๑๐๐ 

 
๕.   กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา๒๕๖๑ 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค 

๑. จัดท ากรอบทิศทางการใช๎หลักสูตร            
๒. จัดท าโครงสร๎างหลักสูตร
สถานศึกษา   

           

๓. จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร
สถานศึกษา   

           

๔. สรุปการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา              
 
๖.  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  2,๐๐๐  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. จัดท ากรอบทิศทางการใช๎หลักสูตร - - - 
นางวนิดา 

นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวปรียากมล 

๒. จัดท าโครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษา   - - - 
นางวนิดา 

นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวปรียากมล 

๓. จัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา   - - 2,๐๐๐ 
นางวนิดา 

นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวปรียากมล 

๔. สรุปการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา  - - - 
นางวนิดา 

นางสาวเอราวรรณ 
นางสาวปรียากมล 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - ๑๐,๐๐๐  
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๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 

๑.ร๎อยละของครูที่มีการจัดท ากรอบทิศทางการใช๎
หลักสูตรให๎ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

๒.ร๎อยละของครูที่มีการจัดท าโครงสร๎างหลักสูตร
สถานศึกษา  

สอบถาม แบบสอบถาม 

๓.ร๎อยละของครูที่มีการจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษา   

สอบถาม แบบสอบถาม 

๔.ร๎อยละของครูที่มีการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา  ประเมิน แบบประเมิน 
 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู๎บริหารและครูมีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๘.๒ เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาทุกด๎านเหมาะสมกับวัยอยํางตํอเนื่องตามหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎อง กับ
ความต๎องการของผู๎ปกครอง ชุมชนและท๎องถิ่น  
 ๘.๓ ผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ         ผู๎เสนอโครงการ 
      (นางวนิดา  เพ็งสกุล)            (นางสาวเอราวรรณ  แก๎วปลอด) 
     ครู โรงเรียนบ๎านนาแค              ครู โรงเรียนบ๎านนาแค 
 
ลงชื่อ   ผู๎เสนอโครงการ   ลงชื่อ         ผู๎อนุมัติโครงการ 
  (นางสาวปรียากมล  รักชนะ)         (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์) 
      ครู โรงเรียนบ๎านนาแค      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ 1           พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานการเรียนรู๎ทุกระดับ  
ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อ  จัดจ๎างวัสดุครุภัณฑ์ 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที ่2 การบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู๎รับผิดชอบ   นางกันหา   พราหมณ์น๎อย 
งบประมาณท้ังสิ้น  500  บาท  
ระยะเวลาด าเนินการ        พฤษภาคม 2561 - เมษายน 2562 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ๎านนาแค  เป็นโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน    ทางโรงเรียนได๎รับบัญชีจัดสรร
เงินงบประมาณแบบแผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ 2561  เป็นคําจํายที่โรงเรียนสามารถ
ก าหนดให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ  โรงเรียน  เพ่ือให๎การใช๎จํายเงินงบประมาณเป็นไปด๎วยความถูกต๎อง     
และมีผลงานปรากฏ  จึงได๎จัดท าโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลลัพธ์  (Outcomes) 
2.1.1 เพ่ือให๎การจัดการศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.1.2 เพ่ือให๎โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
2.1.3 เพ่ือให๎การชํวยเหลือนักเรียนด๎านสมุด เครื่องเขียน และแบบเรียน 

2.2 ผลผลิต  (Outputs) 
2.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
2.2.2 โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 
2.2.3 นักเรียนทุกคนได๎รับสมุด เครื่องเขียนและแบบเรียนใช๎ในการเรียน 
2.2.4  

3.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู๎รับผิดชอบ 
1.  
2. 
3. 
 

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 
ด าเนินการ 
   - ส ารวจความต๎องการ 

พฤษภาคม 2561 
พฤษภาคม 2561 
 
พฤษภาคม 2561 
 

นางกันหา 
นางกันหา 
 
คณะครู 
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    - จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ
สอนที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของโรงเรียน  
 โครงการ 
สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม 2561  -  มีนาคม 
2562 
 
มีนาคม 2562 
 
 
 
 

นางกันหา 
 
 

นางกันหา 
 

 
4.  งบประมาณท่ีใช๎  500 บาท 
 การประเมิน 
ตัวบํงชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
- โรงเรียนมีวัสดุสื่อการเรียนการสอนอยําง

เพียงพอ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 

- การศึกษาในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
- มีวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
 

 

 
การทดสอบ 
การตรวจสอบ 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
แบบสังเกต 
 
 

 
ข๎อทดสอบ 
แบบสังเกต 
 
 
แบบบันทึกผล 
แบบสังเกต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ        ลงชื่อ………………..……….ผู๎อนุมัติโครงการ 
     ( นางกันหา   พราหมณ์น๎อย )     (นางดวงกมล   มากชูทรัพย์) 
        ครู โรงเรียนบ๎านนาแค                            ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ ๒ :    ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย ระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อมและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                         

ชื่อโครงการ    คุณธรรมน าชีวิต 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ บริหารทั่วไป                                                           
ผู๎รับผิดชอบโครงการ      นางวนิดา  เพ็งสกุล                  
งบประมาณ       30,๐๐๐ บาท                   
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ............................................  
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรราที่ ๖ ที่วํา  “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์สมบูรณ์ทั้งทางรํางกาย จิตใจ 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืน ได๎อยํางมีความสุข และใน
มาตรา ๗ ที่วํา” ในกระบวนการเรียนรู๎ ต๎องมุํงปลูกฝังจิส านึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู๎จักรักษา และสํงเสริม สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน์สํวนรวม และของประเทศชาติ                   
 โรงเรียนบ๎านนาแคได๎ตระหนักในการสร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพ่ือให๎นักเรียน เป็นคนดี เกํง 
และมีความสุข โดยจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  แกํผู๎เรียนอยํางเป็นรูปธรรม ให๎คงอยูํอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน พร๎อมทั้งสนับสนุนผู๎เรียนให๎ได๎รับการพัฒนา
ด๎านการรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น และการชํวยเหลือผู๎อื่น 
๒. วัตถุประสงค์                                                                                                                                                    
 ๒.๑ เพ่ือให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร                                                                 
 ๒.๒ เพ่ือให๎นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู๎อื่น และกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ                                                             
 ๒.๓ เพ่ือให๎นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง                                                                                 
 ๒.๔ เพ่ือให๎นักเรียนตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม                                                                  
 ๒.๕ เพ่ือสํงเสริมเอกลักษณ์ด๎านวัฒนธรรมไทย ให๎แกํนักเรียนเป็นแบบอยํางที่ดีตํอสาธารณชน                                    
 ๒.๖ เพ่ือสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                         
 ๓.๑ นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร                                                                              
 ๓.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีความเอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ                                                              
 ๓.๓ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตํางกัน                                                             
 ๓.๔ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม                                                    
 ๓.๕ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีจติส านึก สํงเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให๎เป็นแบบอยํา                                                      
 ๓.๖ ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                             
 ๓.๗ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ ๙๕ พึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
 
 



69 

๔. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย       
กิจกรรม ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 

๑. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม วันส าคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (จัด
ปูายนิเทศ คัดลายมือ ตอบค าถาม ระบายสีรูปภาพ วาดาภาพระบายสี ท าบุญที่วัด 
เวียนเทียน บ าเพ็ญประโยชน์) 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๒. กิจกรรมการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 
๓. กิจกรรมการคํานิยม ๑๒ ประการ (โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมรักการอําน กิจกรรมหน๎าเสาธง สวดมนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมของหายได๎คืน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมออมทรัพย์ ทัศนะศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมเขตรับผิดชอบท าความสะอาด ร๎อยละ ๙๕ ร๎อยละ ๑๐๐ 
๕. โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก๎าวหน๎า  ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 
๖. การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ร๎อยละ ๙๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 
7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ร๎อยละ ๑๐๐ ร๎อยละ ๑๐๐ 

 
๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม วันส าคัญ
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(จัด
ปูายนิเทศ คัดลายมือ ตอบค าถาม ระบาย
สีรูปภาพวาดภาพระบายสี ท าบุญที่วัด 
เวียนเทียน บ าเพ็ญประโยชน์) 

           

๒. กิจกรรมการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 

           

๓. กิจกรรมคํานิยม ๑๒ ประการ 
(โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมบันทึกความดี 
กิจกรรมรักการอําน กิจกรรมหน๎าเสาธง 
สวดมนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมของหายได๎
คืน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรมออม
ทรัพย์ ทัศนะศึกษาแหลํงความรู๎ 

           

๔. กิจกรรมเขตรับผิดชอบท าความสะอาด            
๕. โครงการตอบปัญหาธรรมะทาง
ก๎าวหน๎า 

           

๖. การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง            
7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
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๖. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  30,๐๐๐ บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. กิจกรรมเสริมสร๎างคุณธรรม วันส าคัญเก่ียวกับชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (จัดปูายนิเทศ คัดลายมือ ตอบค าถาม ระบายสี
รูปภาพ วาดภาพระบายสี ท าบุญที่วัด เวียนเทียน บ าเพ็ญ
ประโยชน์)  

3,000 1,๕๐๐ 1,5๐๐ คณะครู 

๒. กิจกรรมการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี - - 5,๐๐๐ คณะครู 
๓. กิจกรรมคํานิยม ๑๒ ประการ (โรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมบันทึก
ความดี กิจกรรมรักการอําน กิจกรรมหน๎าเสาธง สวดมนต์สุด
สัปดาห์ กิจกรรมของหายได๎คืน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน กิจกรรม
ออมทรัพย์ ทัศนะศึกษาแหลํงเรียนรู๎ 

- - 1,๕๐๐ คณะครู 

๔. กิจกรรมเขตรับผิดชอบท าความสะอาด - 2,000 4,๕๐๐ คณะครู 
๕. โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก๎าวหน๎า - - 500 คณะครู 
๖. การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง - - 500 คณะครู 
7. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว - 5,000 5,000 คณะครู 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 8,๕๐๐ 18,๕๐๐ 30,000 
 
๗. การประเมินผล                      

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๓.๑ นักเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๒ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีความเอ้ืออาทรผู๎อ่ืนและกตัญญู
กตเวทีตํอผู๎ที่มีพระคุณ 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๓ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีการยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตําง 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๔ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีความตระหนัก รู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๕ นักเรียนร๎อยละ ๙๕ มีจิตส านึก สํงเสริมเอกลักษณ์
วัฒนธรรมไทยให๎เป็นแบบอยําง 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๖ ผู๎เรียนรู๎ร๎อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

๓.๗ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ร๎อยละ ๙๐ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                         
 ๘.๑ นักเรียนรํวมกิจกรรมทุกกิจกรรมร๎อยละ ๙๕                                                                                                   
 ๘.๒ นักเรียนปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ                                                                                                       
 ๘.๓ นักเรียนมีคุณธรรมตามคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ                                     ผู๎เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                               ผู๎อนุมัติโครงการ 
            (นางวนิดา  เพ็งสกุล)                                                  (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์)                                                      
            ครูโรงเรียนบ๎านนาแค                                               ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค                                                                                                        
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กลยุทธ์ที่ 1                                    พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ชื่อโครงการ    ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุ่ม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ                บริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวนิดา   เพ็งสกุล  
งบประมาณทั้งสิ้น                             500  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู๎และการปฏิบัติ  การเริ่มต๎นของการเรียนรู๎และการฝึกฝน
ต๎องเริ่มตั้งแตํยังอยูํในวัยเด็ก  เพราะเป็นวัยที่มีความคิดบริสุทธิ์  สามารถซึมซับสิ่งที่ได๎รับการสั่งสอนและอบรมได๎
โดยงําย  ดังนั้นนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาจึงเป็นกลุํมบุคคลและสถาบันที่เหมาะสม
ที่สุดในการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  โรงเรียนบ๎านนาแค จึงจัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น  โดย
มุํงเน๎นพฤติกรรม 3 ประการ คือ การเคารพซึ่งกันและกัน  (คารวะธรรม)  การรํวมมือในการท างาน (สามัคคีธรรม)  
และการรู๎จักใช๎เหตุผลในการท างานแก๎ปัญหา (ปัญญาธรรม) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ด๎านผลผลิต 
                    2.1.1 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและหน๎าที่อยํางถูกต๎อง 
                    2.1.2 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎ฝึกความเป็นประชาธิปไตยเบื้องต๎น จากประสบการณ์จริง 
                    2.1.3 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและด าเนินการเลือกตั้งที่ถูกต๎อง 
           2.2 ด๎านผลลัพธ์ 
                    2.2.1 นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและหน๎าที่ได๎ถูกต๎อง 
                    2.2.2 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนได๎ฝึกความเป็นประชาธิปไตยเบื้องต๎น จากประสบการณ์จริง 
                    2.2.3 เพ่ือให๎นักเรียนทุกคนรู๎จักการใช๎สิทธิและด าเนินการเลือกตั้งที่ถูกต๎อง 
                    2.2.4 มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คํานิยม จิตส านึก และความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริต ตํอต๎านการซื้อสิทธิขายเสียงและ
สามารถก๎าวทันโลก 
 
3. เป้าหมาย 
                    3.1 นักเรียนร๎อยละ 95 ได๎ใช๎สิทธิในการเลือกตั้ง 
                    3.2 นักเรียนร๎อยละ 95 สามารถเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีได๎ 
                    3.3 นักเรียนร๎อยละ 95 ท างานเป็นกลุํมได๎ 
 
 
 
 



73 

4.กิจกรรม/ ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.จัดปูายหาเสียง(ประกาศโรงเรียนบ๎านนาแค  จับหมายเลขผู๎สมัคร  กิจกรรมการ
หาเสียงของผู๎ลงสมัคร ) 

ร๎อยละ 95 ร๎อยละ 100 

2.เลือกตั้งประธานนักเรียน(แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ  จัดท าบัญชีรายชื่อผู๎ลงสมัคร  
จัดท าบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ด าเนินการเลือกตั้ง) 

ร๎อยละ 95            ร๎อยละ 100 

3.แตํงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 
4.ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 
5.กิจกรรมตรวจความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ ร๎อยละ 95            ร๎อยละ 100 
6.กิจกรรมหน๎าเสาธง(เช๎า  เย็น) ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 
7.กิจกรรมท าความสะอาดโรงอาหาร ร๎อยละ 95            ร๎อยละ 100 
8.กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระทุกวันศุกร์ ร๎อยละ 100 ร๎อยละ 100 

 
5.กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

กิจกรรม ปีการศึกษา  2561  
เม.ย .   พ.ค.   มิ.ย.      ก.ค.     ส.ค.      ก.ย.      ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.     

ม.ค.      ก.พ.    มี.ค.  
1.จัดปูายหาเสียง(ประกาศโรงเรียนบ๎านนาแค  
จับหมายเลขผู๎สมัคร  กิจกรรมการหาเสียง
ของผู๎ลงสมัคร ) 

   
 

         

2.เลือกตั้งประธานนักเรียน(แตํงตั้ง
ผู๎รับผิดชอบ  จัดท าบัญชีรายชื่อผู๎ลงสมัคร  
จัดท าบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
ด าเนินการเลือกตั้ง) 

            

3.แตํงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน             
4.ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน             
5.กิจกรรมตรวจความสะอาดบริเวณเขต
รับผิดชอบ 

            

6.กิจกรรมหน๎าเสาธง(เช๎า  เย็น)             
7.กิจกรรมท าความสะอาดโรงอาหาร             
8.กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระทุกวันศุกร์             
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6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
กิจกรรม ลักษณะรายจ่ายประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1.จัดปูายหาเสียง(ประกาศโรงเรียนบ๎านนาแค  จับหมายเลข
ผู๎สมัคร  กิจกรรมการหาเสียงของผู๎ลงสมัคร ) 

  200 นางวนิดา เพ็งสกุล 

2.เลือกตั้งประธานนักเรียน(แตํงตั้งผู๎รับผิดชอบ  จัดท าบัญชี
รายชื่อผู๎ลงสมัคร  จัดท าบัญชีรายชื่อผู๎มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
ด าเนินการเลือกตั้ง) 

  200 นางวนิดา เพ็งสกุล 

3.แตํงตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน    นางวนิดา เพ็งสกุล 
4.ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน    นางวนิดา เพ็งสกุล 
5.กิจกรรมตรวจความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ    คณะคร ู
6.กิจกรรมหน๎าเสาธง(เช๎า  เย็น)   100 คณะคร ู
7.กิจกรรมท าความสะอาดโรงอาหาร    คณะคร ู
8.กิจกรรมสวดมนต์ไหว๎พระทุกวันศุกร์    คณะคร ู

รวมงบประมาณท้ังสิ้น   500  
 
7. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือประเมินผล 
1.  นักเรียน ได๎ใช๎สิทธิในการเลือกตั้งร๎อยละ 95 สังเกตพฤติกรรม แบบสังกต 
2.  นักเรียนสามารถเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีได๎ร๎อยละ 95 สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 
3.  นักเรียนสามารถ ท างานเป็นกลุํมได๎ร๎อยละ 95 สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได๎ใช๎สิทธิและหน๎าที่ในการเลือกตั้งทุกคน 
2. นักเรียนทุกคนสามารถเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดีได๎ 
3. นักเรียนได๎ท างานเป็นกลุํมทุกระดับชั้น 
4. นักเรียนชั้น อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได๎ฝึกปฏิบัติตนเป็นประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ                            ผู๎เสนอโครงการ                   ลงชื่อ                       ผูอ๎นุมัติโครงการ 

                (นางวนิดา  เพ็งสกุล)                                           (นางดวงกมล    มากชุทรัพย์)                        
               ครโูรงเรียนบ๎านนาแค                                           ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อโครงการ   ยอดนักออม 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมงานอ านวยการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางกัณฐลดา  แซํจุํง และคณะครูกลุํมงานอ านวยการ 
งบประมาณ   500 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ 
ซึ่งภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนสํวนใหญํมีพฤติกรรมการใช๎เงินอยํางไมํเห็นคุณคํา ไมํมีเหตุผล ฟุุมเฟือย ลุํมหลง
ในคํานิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไมํสามารถหารายได๎ด๎วยตนเอง จึงสํงผลให๎พํอแมํต๎องรับภาระคําใช๎จํายใน
การเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนขาดการเตรียมความพร๎อมส าหรับการด าเนินชีวิตในอนาคต จึงท าให๎เมื่ อถึง
เวลาจ าเป็นที่จะต๎องใช๎เงิน ไมํสามารถหาเงินได๎ ท าให๎พํอแมํต๎องเดือดร๎อน 

โรงเรียนบ๎านนาแคได๎ตระหนักถึงความส าคัญดังกลําวจึงได๎น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) มาเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหาด๎วยการบูรณาการกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และจัดให๎มีโครงการยอดนัก
ออม โดยสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักบริหารจัดการการใช๎เงิน มีทักษะและเปูาหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณคําของ
การออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู๎จักคุณคําของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช๎เงิน รู๎จักการ
ออม รู๎จักกระบวนการออมเงิน สามารถน ากระบวนการตํางๆดังกลําวข๎างต๎นไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันอยําง
เหมาะสมกับวัย รู๎จักการใช๎เงินให๎เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะสํงผลให๎การด าเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักวางแผนในการใช๎จํายเงิน  และมีวินัยในการใช๎จํายเงิน 
๒. เพ่ือให๎นักเรียนรู๎จักท าบัญชีรายรับ-รายจํายได๎ 
๓. นักเรียนได๎ตระหนักถึงการออม และใช๎เงินอยํางถูกวิธี 
๔. นักเรียนรู๎จักคุณคําของการออม และเล็งเห็นถึงความส าคัญในอนาคต 

๓. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียนร๎อยละ ๙๕  เข๎ารํวมโครงการยอดนักออม 
          ด้านคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนร๎อยละ ๙๕  มีการวางแผนจัดการด๎านการเงินและสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎อยํางเหมาะสมกับวัย 
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๔. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
  

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ เรื่อง ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (จัดประกวดวาดภาพ เรียงความ 
เขียนค าขวัญ การจัดบอร์ดนิทรรศการ/ปูาย
นิเทศ) 

ร๎อยละของนักเรียนและครูให๎ความรํวมมือ
ในการเข๎ารํวมกิจกรรม 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๓. จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
วางแผนการใช๎จํายเงิน 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ เรื่อง การ
วางแผนการใช๎จํายเงิน 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๔. การท าบัญชีรายรับ รายจําย ร๎อยละของนักเรียนท าบัญชีรายรับ-รายจําย ร๎อยละ ๑๐๐ 
๕. การฝากเงินออมกับครูประจ าชั้น ร๎อยละของนักเรียนฝากเงินออมกับครู

ประจ าชั้น 
ร๎อยละ ๑๐๐ 

 
๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน 
เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (จัดประกวดวาด
ภาพ เรียงความ เขียนค าขวัญ การจัด
บอร์ดนิทรรศการ/ปูายนิเทศ) 

           

๓. จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การวางแผนการใช๎จํายเงิน 

           

๔. การท าบัญชีรายรับ รายจําย            
๕. การฝากเงินออมกับครูประจ าชั้น            
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๖. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 500 บาท 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจํายประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

๑. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - นางกัณฐลดา  แซํจุํง 

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (จัดประกวดวาดภาพ เรียงความ 
เขียนค าขวัญ การจัดบอร์ดนิทรรศการ/ปูาย
นิเทศ) 

- - 500 
นางกัณฐลดา  แซํจุํง/

คณะครู 

๓. จัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการวาง
แผนการใช๎จํายเงิน 

- - - นางกัณฐลดา  แซํจุํง 

๔. การท าบัญชีรายรับ รายจําย 
- - - 

นางกัณฐลดา  แซํจุํง/
ครูประจ าชั้น 

๕. การฝากเงินออมกับครูประจ าชั้น 
- - - 

นางกัณฐลดา  แซํจุํง/
ครูประจ าชั้น 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 500 500 
 
๗. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 
๑. ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

๒. ร๎อยละของนักเรียนและครูให๎ความรํวมมือในการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

การสังเกต แบบสังเกต 

๓. ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ เรื่อง การวางแผนการใช๎
จํายเงิน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

๔. ร๎อยละของนักเรียนท าบัญชีรายรับ-รายจําย การสังเกต แบบสังเกต 
๕. ร๎อยละของนักเรียนฝากเงินออมกับครูประจ าชั้น การสังเกต แบบสังเกต 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนบ๎านนาแคเกิดการเรียนรู๎ทักษะการวางแผนการจัดการด๎านการเงิน รู๎จักวางแผนการใช๎จําย 
มีวินัยในการใช๎จํายเงิน การใช๎เงินอยํางถูกวิธี ตระหนักถึงประโยชน์ของการออม ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 ลงชื่อ                              ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ                         ผู๎อนุมัติโครงการ 
          (นางกัณฐลดา  แซํจุํง)             (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์) 
         ครู โรงเรียนบ๎านนาแค          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยระบอบประชาธิปไตย อนุรักษ์
วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อโครงการ   สํงเสริมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน  
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมงานอ านวยการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางดวงกมล  มากฃูทรัพย์ 
งบประมาณ   4,300 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
           พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแกํพสก นิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยูํบน พ้ืนฐานของทางสายกลางและ
ความไมํประมาท โดยค านึงการรู๎จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช๎ ความมีเหตุผล การสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช๎ความรู๎ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่
ควรจะเป็น เพ่ือให๎สามารถด ารงชีวิตอยําง ยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ  การ
วางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็น อยํางยิ่งที่จะต๎องปลูกฝังให๎เกิดขึ้นกับ
ทุกคนในสังคมไทย  โดยเฉพาะอยํางยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคต ของชาติ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได๎ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561) ซึ่งมุํงเน๎นการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได๎ก าหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นกรอบแนวทางให๎สถานศึกษาในสังกัดใช๎เป็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนสูํสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านนาแค เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา 

สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองวิสัยทัศน์โรงเรียน ที่กลําววํา “โรงเรียนบ๎านนาแค สามารถพัฒนาครูได๎ตาม มาตรฐาน ประสานกับชุมชน 
โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นรํวมจัดการศึกษาให๎เด็กทุกคนมีคุณธรรมน า ความรู๎ เป็นผู๎น าด๎านวิชาชีพตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” สนองพันธกิจข๎อ 5 ที่วํา “พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด๎านอาชีพ โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ให๎มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ตาม แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”และกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ข๎อที่ 2 คือ 
“พัฒนา คุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้
โรงเรียนบ๎านหนองไผํได๎ผํานการประเมินและคัดเลือกให๎เป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัด กระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2550 ซึ่งโรงเรียนบ๎านหนองไผํได๎จัดกิจกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ประกอบกับโรงเรียนได๎รับการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน การศึกษา” และเป็นแบบอยํางในการขยายเครือขํายการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ สถานศึกษาอ่ืน โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านหนองไผํ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
3  ปีการศึกษา  2554 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจสามารถปฏิบัติตามหลัก ปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง เป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครองและ หนํวยงานอื่น   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง  
2.2  เพื่อให๎นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ อยํางถูกต๎อง  
2.3  เพื่อให๎นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
2.4  เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎กับนักเรียนครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง
และหนํวยงานอื่น 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ   
1.  นักเรียน ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได๎อยํางถูกต๎อง  
2.  นักเรียน ร๎อยละ 80  สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ อยํางถูกต๎อง  
3.  นักเรียนร๎อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ในระดับดีข้ึนไป  
4.  นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง  ร๎อยละ 70  ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ๎านนาแค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2  เป็นแหลํงเรียนรู๎  
เป้าหมายด้านคุณภาพ 
1.นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง  
2.นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3.นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอ่ืน ใช๎ศูนย์การ เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านหนองไผํ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 เป็นแหลํง
เรียนรู๎  
1.5 สถานที่ด าเนินการ สถานที่ในการด าเนินโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ๎านนาแค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 คือ โรงเรียนบ๎านนาแค หมูํที่ 2 
ต าบลทุํง  อ าเภอไชยา  จังหวัดนครสุราษฎร์ธานี 
4.  วิธีด าเนินการ 
4.1  ขั้นเตรียมการ 

1.  ประชุมครู/บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และศึกษาเอกสารหลักฐาน
ตําง ๆ ได๎แกํ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2553 และรายงานการประเมิน ตนเอง  ประจ าปีการศึกษา  2553 ของ
โรงเรียนบ๎านหนองไผํ เพ่ือศึกษาความต๎องการจ าเป็น ความ สอดคล๎องเหมาะสมและความเป็นไปได๎ในการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับความ พร๎อมของบุคลากรและทรัพยากรซึ่งประกอบด๎วยวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช๎ อาคารสถานที่ และ งบประมาณวํามีความเพียงพอและเหมาะสม ในการด าเนินโครงการ 

2.  ให๎ความรู๎และบูรณาการการเรียนการสอน  เรื่องแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ แกํนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั่วโมงการสอน    

3.  ส ารวจความสนใจของนักเรียนและผู๎ปกครองที่ต๎องการเข๎ารํวมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4.  ประชุมครู/บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือก าหนดกิจกรรมของ
โครงการ รวมทั้งการวางแผนการด าเนินงานในแตํละกิจกรรม  

  5.  เขียนโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
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4.2  ขั้นด าเนินการ    
          ขั้นที่  ๑  ระเบิดจากข้างใน  ผู๎บริหารต๎องสร๎างศรัทธาให๎ครูและนักเรียนในโรงเรียนเห็น คุณคําของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมีพระ ราชด ารัสให๎คนไทยน ามาปฏิบัติ
ใช๎ในการด ารงชีวิต โดยจัดกิจกรรมอบรมให๎ความรู๎ ศึกษาดูงานแกํครู และนักเรียนอยํางตํอเนื่อง  
       ขั้นที่  ๒  เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง โดยครูและนักเรียนศึกษา สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต๎องการของชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง กับ บริบท และสภาพแวดล๎อม 
ปัญหาของสังคม ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูํ  
          ขั้นที่ ๓  ประชุมวางแผนสร้างหลักสูตร ให๎ตอบสนองมาตรฐานการเรียนรู๎ ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู๎ 
วําเราควรจะใช๎กิจกรรมอยํางไร จึงจะสร๎างอุปนิสัยพอเพียงให๎นักเรียนได๎ โดยเน๎น การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ด๎วยการลงมือปฏิบัติจริง และใช๎แหลํงเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของ นักเรียน  
        ขั้นที่ ๔  จัดท าแหล่งเรียนรู้แบบเกื้อกูลภายในโรงเรียน จ านวน  8 ฐาน ประกอบด๎วย ฐานปุ๋ยชีวภาพ  ฐาน
ผักสวนครัว ฐานสมุนไพร ฐานธนาคารขยะ ฐานถํานผักเหลียง ฐานห๎องสมุด  ฐานห๎องคอมพิวเตอร์  ฐานไม๎ดอกไม๎
ประดับ เพ่ือให๎ นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติจริงเห็นคุณคําของทรัพยากรตํางๆ ฝึกการพ่ึงตนเองและอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่น อยํางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํพร๎อมที่จะแบํงปัน   
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมและเห็นคุณคําของวัฒนธรรมคํานิยม         

ขั้นที่ ๕  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครองได๎เห็นประโยชน์ของการ 
เรียนรู๎กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎วยการพ่ึงตนเองจะสํงผลตํอ
คุณภาพการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน          

ขั้นที่ ๖ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหวํางครูกับนักเรียน   
หมายถึง ต๎องลดบทบาทการบรรยายของครูมาเป็นการใช๎ค าถามให๎นักเรียนฝึกคิด โดยจัดกระบวนการ ให๎นักเรียนได๎
ฝึกคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จากแหลํงเรียนรู๎ที่ได๎ปฏิบัติจริง  
         ขั้นที่ ๗  ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้   โดยใช๎แบบประเมินตรวจสอบวําสิ่งที่ครู ออกแบบกิจกรรมการสอน
ไปนั้นครอบคลุมและเหมาะสมสามารถท าให๎นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว๎หรือไมํ โดยประเมินจากผล
การเรียนรู๎ของนักเรียน พิจารณาเป็นรายบุคคล และต๎องประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยเครื่องมือที่สร๎างขึ้น
ส าหรับตรวจสอบอุปนิสัยพอเพียงอยํางตํอเนื่อง         

ขั้นที่ ๘  จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการใช้โครงงานเพ่ือสร๎างสรรค์ความรู๎ใหมํด๎วยการ 
ค๎นคว๎าหาความรู๎ ทักษะและประสบการณ์ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ 
 ขั้นที่ ๙  ประเมินผลการสอน  โดยการตรวจสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล ด๎วยการ ทดสอบความรู๎ ทักษะการ
ปฏิบัติ ประเมินพฤติกรรม และผลงานที่ปรากฏ แล๎วบันทึกสรุปผลหลังการ สอน วํา นักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์
มากน๎อยเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคที่ต๎องแก๎ไขหรือไมํ และ มี ค าแนะน าเพื่อจะน าไปพัฒนาการสอนตํอไปอยํางไร                               

ขั้นที่ ๑๐ การเผยแพร่กิจกรรม    ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนที่ตอบสนอง  
บริบท และสภาพปัญหาของสังคม ชุมชน น าผลงานไปจัดนิทรรศการ โรงเรียน หนํวยตํางๆมาขอศึกษา ดูงานการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ๎านหนองไผํ  อีกทั้งสื่อตํางๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
วารสาร นิตยสารตํางๆ น าผลงานของโรงเรียนไปเผยแพรํประชาสัมพันธ์   

4.3  ขั้นประเมินผล 
1.  ทดสอบความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนิน
โครงการ  
2.  ประเมินความสามารถของนักเรียนในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  
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3.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โรงเรียนบ๎านนาแค “อยูํอยํางพอเพียง”   
4.  ค านวณคําร๎อยละของจ านวนนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง ที่ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านนาแค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 
2  เป็นแหลํงเรียนรู๎  
5.  ประเมินความพึงพอใจครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอ่ืน ที่ ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ๎านนาแค ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 2  เป็นแหลํงเรียนรู๎  
  
4.4 ขั้นสรุป รายงานผล  
1.  ประเมินกิจกรรมและสรุปผลการด าเนินงาน  
2.  เสนอแนะแนวทางแก๎ไขปรับปรุง  
3.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

ปฏิทินการด าเนินการ    
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  พ.ค. 61 - ผู๎บริหาร/ครู/ 
คณะกรรมการ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ืนฐาน  
 

2.  ด าเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
     2.1 ระเบิดจากข๎างใน    
     2.2 เลือกกิจกรรมการเรียนรู๎ตามศักยภาพของตนเอง  
     2.3 ประชุมวางแผนสร๎างหลักสูตร  
     2.4 จัดท าแหลํงเรียนรู๎แบบเกื้อกูลภายในโรงเรียน  
     2.5 สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจให๎นักเรียนและผู๎ปกครอง  
     2.6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  
     2.7 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู๎     
     2.8 จัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยการใช๎โครงงาน  
     2.9 ประเมินผลการสอน    
    2.10 การเผยแพรํกิจกรรม     

พ.ค.561 
พ.ค.61 
พ.ค.61 

พ.ค.61 –  มิ.ย.61 
มิ.ย.61 

พ.ค.61 –  มี.ค.61 
กํอนสอนเดือนละครั้ง 
พ.ค.61 –  มี.ค.62 
พ.ค.61 –  มี.ค.62 

มี.ค.-เม.ย.62 

- ครูผู๎สอนทุกคน  
- นักเรียน  
- คณะครูนักเรียน  
- คณะครูนักเรียน  
- ผู๎บริหารคณะครู  
- คร/ูผู๎ปกครอง  
-ผู๎บริหาร/วิชาการ  
-คณะครูนักเรียน  
-คณะครูนักเรียน -
ผู๎บริหาร คณะครู 
นักเรียน  
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กิจกรรม  ระยะเวลาด าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบ  

3.  นิเทศ และสรุปผล และประเมินผลการด าเนินโครงการ  
3.1  นิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรมทุกฝุาย  
3.2  สรุปผลรายงานผลการด าเนินกิจกรรมทุกฝุาย          
3.3  ประเมินผลการด า เนินงานตามโครงการสรุป                
และรายงานผล  

พ.ค.61 –  มี.ค.62 
พ.ค.61 – มี.ค.62 

มี.ค.- เม.ย. 62 
มี.ค.- เม.ย. 62 

- ผู๎บริหาร/วิชาการ  
-ผู๎บริหาร/วิชาการ  
-คณะกรรมการ  
-คณะกรรมการ  
  

  
5.  ระยะเวลาการด าเนินการ            
    - ตลอดปีการศึกษา 2561 
6.  งบประมาณ                4,300    บาท     

  รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรมส าคัญ 
เงินงบประมาณ  

รวมทั้งสิ้น 
คําใช๎สอย  คําตอบแทน คําวัสดุ 

1.คําจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู๎  
2.คําวัสดุอุปกรณ์ประจ าฐาน  

- 
- 
 
 
 

- 
- 
 

 
 

2,000 
2,300 

 
 

 2,000 
2,300 

 

รวม - - 4,300 4,300 
    

 7.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
          นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ 
8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได๎อยํางถูกต๎อง  
2.  นักเรียนเป็นผู๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยูํอยํางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
3.  นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู๎ปกครอง และหนํวยงานอ่ืน ใช๎ศูนย์การเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

  

 ลงชื่อ……………..……………………ผู๎เสนอโครงการ   ลงชื่อ………………….………………….ผู๎อนุมัติโครงการ      
      ( นางดวงกมล  มากชูทรัพย์)                      (นางกันหา  พราหมณ์น๎อย)  
    ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค             ครู โรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสูํมาตรฐานวิชาชีพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนกา   
สอนได๎อยํางมีคุณภาพ 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมงานบริหารบุคคล 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด 
งบประมาณท้ังสิ้น  ๘,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ 
........................................................ .................................................................................................................. .... 
๑. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบ๎านนาแค เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานตําง ๆ ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตํอ
โรงเรียน ฝุายบริหารงานบุคคลในฐานะที่เป็นหนํวยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให๎มีศักยภาพ พร๎อมให๎บริการและอ านวย             ความสะดวกแกํคณะผู๎บริหาร คณะครู นักเรียน 
และผู๎ปกครอง ตลอดถึงหนํวยงานและองค์กรตําง ๆ ที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนตํอไปอีกทั้งเป็นการดูแล บ ารุง รักษา สํงเสริมให๎ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างานมีความเสียสละและ
อุทิศตนอยํางเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ  
 ด๎วยเหตุนี้ฝุายบริหารงานบุคคลจึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
สูํการบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันกับโรงเรียนและ
หนํวยงานเครือขําย ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู๎แหลํงเรียนรู๎ให๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
          ๒.๑ เพ่ือพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายและเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
          ๒.๒ เพ่ือให๎ครูน าความรู๎และทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญมาใช๎ในการปฏิบัติจริง 
 ๒.๓ เพ่ือให๎ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียน 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
           ๓.๑ ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางหลากหลาย เพ่ือให๎นักเรียนเกิด
ความรู๎ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           ๓.๒ ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางหลากหลาย โดยใช๎นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมํ ๆ 
  ๓.๓ เมื่อครูไปศึกษาดูงานแล๎วน ามาพัฒนาตนเองได๎   
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๔. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูผู๎สอนและ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 

            

๒. กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            

 
๖. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จ านวน  ๘,๐๐๐ บาท 

 
๗.  การประเมินผล 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๑. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูผู๎สอนและ
ผู๎บริหารสถานศึกษา 
 

- ร๎อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา            
ที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 

ร๎อยละ ๑๐๐ 
 

๒. กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ร๎อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา      
ที่ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

กิจกรรม ลักษณะรายจ่ายประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. อบรม สัมมนา ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด 
๒. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐  

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได๎พัฒนาขีด
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและ มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

สังเกตพฤติกรรม 
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบตรวจผลงาน 
 

  ๒. ครูน าความรู๎ที่ได๎รับมาจัดการเรียนการสอนนักเรียนด๎วย
วิธีการที่หลากหลายเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
      ๒.๒  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน                
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
      ๒.๓ นักเรียนสามารถพัฒนาด๎านการเรียนได๎  อยํางเต็ม
ศักยภาพ 

สังเกตพฤติกรรม 
 
สังเกตพฤติกรรม 
 
สังเกตพฤติกรรม 

แบบส ารวจผลการพัฒนา 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
แบบส ารวจรายการ 
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๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๘.๑ ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญได๎ 
    ๘.๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
    ๘.๓ ครูสามารถแก๎ปัญหาและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎คูํคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ     ผู๎เสนอโครงการ       ลงชื่อ    ผู๎อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด)                              (นางดวงกมล มากชูทรัพย์) 
           ครโูรงเรียนบ๎านนาแค                                  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค  
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กลยุทธ์ที่ ๔    สํงเสริมการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง 
     ชุมชนและองค์กรภายนอกในการรํวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม 
สนองมาตรฐานโรงเรียน   มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม/หนํวยงานที่รับผิดชอบ  กลุํมงานอ านวยการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ   นางกัณฐลดา  แซํจุํง และคณะกลุํมงานอ านวยการ 
งบประมาณ    25,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแกํผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียนโดยมี
การบริหารจัดการด๎านอาคารสถานที่ให๎มีความสะอาด  รํมรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มีกิจกรรมด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือเสริมสร๎างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยตํอการเรียนรู๎และการปฏิบัติงาน  โดยให๎ครู  นักเรียน  และชุมชนมี
สํวนรํวมในการด าเนินงานอยํางเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล๎อมของโรงเรียนบ๎าน
นาแค อยูํในสภาพช ารุดทรุดโทรม สมควรได๎รับการปรับปรุง ซํอมแซม ให๎อยูํในสภาพใช๎งานได๎ดี จึงได๎จัดโครงการนี้
ขึ้น 

โรงเรียนจึงจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือเสริมสร๎างบรรยากาศใน
การเรียนรู๎ 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให๎อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล๎อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ

บริเวณโรงเรียนสะอาด  รํมรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
๒. เพ่ือให๎สภาพห๎องเรียนและอาคารสถานที่ได๎รับการดูแลพร๎อมใช๎งานได๎อยูํเสมอ 
๓. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

 

๓. เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ 

๑. สภาพแวดล๎อมภายโนโรงเรยีนสะอาด รํมรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการจัดการเรยีนรู๎ 
๒. อาคารเรียน อาคารประกอบตํางๆ อยูํในสภาพดี ปลอดภัยและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอนอยํางมี

ประสิทธิภาพ 
 ๓. โรงเรียนมีแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
           ด้านคุณภาพ 

๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมท่ีสะอาด สวยงาม รํมรื่น เอื้อตํอการเรียนการสอนสํงผลให๎ผู๎เรียนทุกคนเกิดเรียนรู๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๒. อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห๎องมีคุณภาพพร๎อมใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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๔. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย  
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน เรื่องการ
ดูแลและรักษาสภาพแวดล๎อมรอบๆตัวทั้งใน
และนอกห๎องเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ เรื่องการดูแล
และรักษาสภาพแวดล๎อมรอบๆตัวทั้งในและ
นอกห๎องเรียน 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการประกวดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบที่สะอาด และห๎องเรียนที่สะอาด
และมีบรรยากาศที่นําเรียน 

ร๎อยละของนักเรียนและครูให๎ความรํวมมือใน
การเข๎ารํวมกิจกรรม ร๎อยละ ๑๐๐ 

๓. ดูแลซํอมแซมอาคารเรียน โต๏ะ เก๎าอ้ีครู 
นักเรียน และอ่ืนๆ 

ร๎อยละของนักเรียนและครูชํวยกันดูแลและ
ซํอมแซมอาคารเรียน โต๏ะ เก๎าอ้ีครู นักเรียน 
และอ่ืนๆ 

ร๎อยละ ๑๐๐ 

 
๕. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
๑. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน 
เรื่องการดูแลและรักษาสภาพแวดล๎อม
รอบๆตัวทั้งในและนอกห๎องเรียน 

           

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการประกวด
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่สะอาด และ
ห๎องเรียนที่สะอาดและมีบรรยากาศที่
นําเรียน 

           

๓. ดูแลซํอมแซมอาคารเรียน โต๏ะ 
เก๎าอ้ีครู นักเรียน และอ่ืนๆ 

           

 
๖. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน 25,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจํายประมาณ 

ผู๎รับผิดชอบ 
คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ 

๑. จัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน เรื่องการดูแล
และรักษาสภาพแวดล๎อมรอบๆตัวทั้งในและนอก
ห๎องเรียน 

- - - นางกัณฐลดา  แซํจุํง 

๒. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการประกวดเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบที่สะอาด และห๎องเรียนที่สะอาดและมี
บรรยากาศที่นําเรียน 

3,000 - 2,000 
นางกัณฐลดา  แซํจุํง/

ครูประจ าชั้น 

๓. ดูแลซํอมแซมอาคารเรียน โต๏ะ เก๎าอ้ีครู 
นักเรียน และอ่ืนๆ 

- - 20,000 
นางกัณฐลดา  แซํจุํง/

และคณะครู 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 - 22,000 25,000 
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๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช๎ 

๑. ร๎อยละของนักเรียนมีความรู๎ เรื่องการดูแลและรักษา
สภาพแวดล๎อมรอบๆตัวทั้งในและนอกห๎องเรียน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

๒. ร๎อยละของนักเรียนและครูให๎ความรํวมมือในการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

การสังเกต แบบสังเกต 

๓. ร๎อยละของนักเรียนและครูชํวยกันดูแลและซํอมแซม
อาคารเรียน โต๏ะ เก๎าอ้ีครู นักเรียน และอ่ืนๆ 

การประเมิน แบบประเมิน 
 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย  พร๎อมใช๎งาน บรรยากาศเอ้ือ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ 
 ๒. บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  รํมรื่น  สวยงาม  เหมาะส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 ๓. นักเรียนมีนิสัยใฝุเรียนรู๎ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู๎จักแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ                              ผู๎เสนอโครงการ      ลงชื่อ                         ผู๎อนุมัติโครงการ 
          (นางกัณฐลดา  แซํจุํง)             (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์) 
         ครู โรงเรียนบ๎านนาแค          ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ภายนอกในการรํวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ชื่อโครงการ   สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 2.3 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหมํ 
กลุํม / หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมอ านวยการ (บริหารทั่วไป) 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางดวงกมล มากชูทรัพย์ 
งบประมาณท้ังสิ้น  500 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  25๖1  –  มีนาคม  25๖2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเ พ่ิมเติม(ฉบับที 2)พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให๎ยึดหลัก ข๎อ (2) วําให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและมาตรา 9 
การจัดระบบโครงสร๎าง และกระบวนการจัดการศึกษาให๎ยึดหลัก ข๎อ (6) การมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืน สถานศึกษาจึงต๎องมีการติดตํอ ประสานงานกับผู๎ปกครองนักเรียน ผู๎ปกครองเครือขําย  เพ่ือรับทราบ 
มีสํวนรํวมในการพัฒนา แก๎ปัญหาการเรียนรู๎และพฤติกรรมของนักเรียน นอกจากนั้นต๎องมีคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ขณะเดียวกันต๎องท างานรํวมกับผู๎บริหารสถานศึกษา ซึ่ง
อาศยักระบวนการท างานที่เน๎นการกระจายอ านาจ การมีสํวนรํวมและความโปรํงใสตรวจสอบได๎ในทุกขั้นตอนของการ
จัดการศึกษา พร๎อมกับยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคม ด๎วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่น
ในความถูกต๎อง ดีงาม สร๎างความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลด๎านการศึกษาของ
นักเรียนเป็นหลัก 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ด๎านผลผลิต 
2.1.1 เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาเข๎าประชุมรับทราบ และมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
2.2 ด๎านผลลัพธ ์
2.2.1 เพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

3. กลุํมเปูาหมาย 
3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร๎อยละ 60 เข๎ารํวมประชุม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / คําเปูาหมาย 
กิจกรรม  ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย 
1.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร๎อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เข๎ารํวมประชุม 

ร๎อยละ 60 
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5. กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ปีการศึกษา๒๕๖๑ 
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค 

1.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

           

 
 
 
6. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช๎ จ านวน    500    บาท 

กิจกรรม ลักษณะรายจํายงบประมาณ 
ผู๎รับผิดชอบ 

คําตอบแทน คําใช๎สอย วัสดุ  
1.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - 500 นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - - 500 500 
 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร๎อยละ 60 เข๎ารํวม
ประชุม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

การสังเกตการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

แบบบันทึกตํางๆ 
แบบสังเกต 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
60 มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

การสังเกตการเข๎า
รํวมกิจกรรม 

แบบบันทึกตํางๆ 
แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคคลที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………..……………………ผู๎เสนอโครงการ   ลงชื่อ………………….………………….ผู๎อนุมัติโครงการ      
      ( นางดวงกมล  มากชูทรัพย์)                      (นางกันหา  พราหมณ์น๎อย)  
    ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค             ครู โรงเรียนบ๎านนาแค 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความพร๎อมในด๎านเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู๎ในการบริหารจัดการศึกษา 

ชื่อโครงการ   เสริมสร๎างความรู๎จากเทคโนโลยี 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู๎เรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการตํอเนื่อง 
กลุํม / หนํวยงานที่รับผิดชอบ กลุํมงานวิชาการ 
ผู๎รับผิดชอบโครงการ  นางกันหา  พราหมณ์น๎อย 
งบประมาณท้ังสิ้น  15,000 บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ          พฤษภาคม  25๖1  –  มีนาคม  25๖2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้การศึกษาได๎พัฒนาอยํางรวดเร็ว  โรงเรียนมีความส าคัญในการที่จะหาเทคโนโลยีตํางๆมาเป็นสื่อ
การเรียนการสอนที่จะต๎องมีการพัฒนาให๎เหมาะสมทันสมัย  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎
นักเรียน โรงเรียนมีห๎องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าได๎ด๎วยตนเอง เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญ    

2.วัตถุประสงค ์

          1. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์   เพ่ือใช๎สอนนักเรียน อยํางน๎อย 5 เครื่อง 
          2. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์   เพ่ือให๎นักเรียนใช๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎ด๎วยตนเอง 

3. โรงเรียนมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให๎นักเรียนใช๎ศึกษาค๎นคว๎าได๎ด๎วยตนเอง 
4  นักเรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนคอมพิวเตอร์ น าไปเรียนในชั้นสูงขึ้นไปได๎  

3.เปูาหมาย 
           1  นักเรียนสามารถใช๎คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งานงํายๆได๎ 
            2. นักเรียนสามารค๎นคว๎าความรู๎ได๎ด๎วยตนเองโดยใช๎อินเตอร์เน็ต 
 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
                กิจกรรม               ระยะเวลา    ผู๎รับผิดชอบ 
1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ        พฤษภาคม นางกันหา 

 
2.ประชุมชี้แจง        พฤษภาคม นางกันหา 

 
3.ด าเนินการตามแผน   มิถุนายน  - มีนาคม ครูประจ าชั้น 
 
 
5.งบประมาณที่ใช๎  15,000 บาท 
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6.ประเมินผล 
 
ตัวบํงชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1.แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศเอ้ือตํอ
การเรียนรู๎ 
ผลลัพธ์  (Outcomes) 
1.แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง
ให๎สะอาดเรียบร๎อย สวยงานอยํางสม่ าเสมอ 
2.บรรยากาศภายในโรงเรียนสะอาด รํมรื่น สวยงาม 

 
ส ารวจ   สังเกต 
 
 
สังเกต 
สังเกต 
 
 

 
แบบส ารวจ 
แบบสังเกต 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสังเกต 
 

 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู๎เสนอโครงการ    ลงชื่อ……………………….ผู๎อนุมัติโครงการ          
    (นางกันหา  พราหมณ์น๎อย)                               (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์)                
          กลุํมงานวิชาการ                                   ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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สํวนท่ี 4 
การบริหารแผนสูํการปฏิบัติ 

 โรงเรียนบ๎านนาแค  ได๎จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2560 และเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ในทางปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพ จึงได๎มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ /
กิจกรรม และได๎ก าหนดรายละเอียดตําง ๆเพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จากนั้นจึง
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมและมอบหมายผู๎รับผิดชอบรํวมกันวิเคราะห์กระบวนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ เพ่ือก าหนด
รายละเอียดและวงเงินที่จะใช๎ในแตํละโครงการ/กิจกรรมการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2560  สูํการ
ปฏิบัติ นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเพราะเป็นความสามารถที่จะผลักดันการท างานส าคัญทั้งหมดให๎สามารถบรรลุ
ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ การด าเนินงานจะเกิดผลอยํางมีประสิทธิภาพจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องผลักดันให๎มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด คํานิยม เปูาหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน การน าแผนไปสูํการปฏิบัติจะต๎องท าให๎
หนํวยงาน บุคลากร ชุมชน องค์กรตําง ๆ ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการนั้น และพร๎อมที่น าแนวทางนั้นไป
ด าเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องมีการระดมก าลัง
แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติและสร๎างความเป็นปึกแผํนให๎เกิดขึ้น เพ่ือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของและมีสํวนรํวม ดังนั้น เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนว
ทางการน าแผนไปสูํการปฏิบัติ โดยสังเขปดงันี้ 

 1. ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องเข๎าใจและผลักดันให๎มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพและ
สม่ าเสมอ 

2. โรงเรียนบ๎านนาแคสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560และด าเนินการตามแผน มีการก ากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ประสบผลส าเร็จตามที่มุํงหวังไว๎ 

3. เรํงรัดด าเนินงาน เพ่ือเผยแพรํและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของโครงการ/กิจกรรม
ให๎ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎ทราบ และมีสํวนรํวมตลอดจนให๎การสนับสนุนอยํางกว๎างขวาง เพ่ือให๎การน าสูํการ
ปฏิบัติ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผํนตํอเนื่อง 

4. มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให๎ชัดเจน สอดคล๎องกับโครงการ และเกิดความคลํองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

5. วางแนวปฏิบัติ เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวและชัดเจนแกํผู๎ เกี่ยวข๎อง รวมทั้งลดขั้นตอนที่ซ้ าซ๎อนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให๎เป็นปัจจุบัน และสามารถให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการ
และทันตํอการเปลี่ยนแปลง 

7. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุํงการประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด๎านปริมาณ คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน ผู๎
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการติดตามและประเมินผลหลังจากที่บุคลากรโรงเรียนบ๎านนาแคได๎
ด าเนินการตามแผนนี้แล๎ว จ าเป็นต๎องมีการก ากับติดตามและประเมินผล เพ่ือให๎ทราบผลและความก๎าวหน๎าในการ
ปฏิบัติงานวําจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดไว๎หรือไมํ โดยการติดตามประเมินผลจะพิจารณา
จากนโยบายหลัก 4 ด๎าน 2 เงื่อนไข สรุปได๎ดังนี้ 

1. นโยบายหลัก 4 ด๎าน 
1. การสํงเสริมวัฒนธรรม มุํงหวังให๎ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนผู๎ปกครองและผู๎เรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม สังคมยกยํองและให๎การยอมรับ มุํงสํงเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามในสถานศึกษาชุมชนและบ๎านนักเรียน 
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2. การพัฒนาการศึกษาเชิงสร๎างสรรค์ มุํงพัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ เพ่ือสนอง
ความต๎องการของสังคมทางวิชาการโดยเน๎นคุณภาพตามเกณฑ์ และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แกํ
ผู๎เรียน และให๎บุคลากรทุกคนได๎รับการพัฒนาความสามารถอยํางตํอเนื่องโดยสามารถด ารงไว๎ซึ่งจรรยาบรรณแหํง
วิชาชีพ 

3. การด ารงชีพอยํางมีความสุข มีทักษะในการเรียนรู๎ด๎านวิชาการและวิชาชีพอยํางตํอเนื่องรับผิดชอบตํอ
สังคม มีส านึกในความเป็นไทย รักในอาชีพในชุมชนของตน รู๎จักด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา มีสุขภาพที่ดี ปลอดอบายมุข
และสิ่งเสพติดทุกชนิด 

4. การพัฒนาศักยภาพ มุํงเน๎นการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและคลํองตัวในการบริหารจัดการ เพ่ือให๎สามารถ
สร๎างมาตรฐานการบริการให๎เป็นที่พึงพอใจของผู๎ใช๎บริการและพัฒนาคุณภาพอยํางมาตรฐาน 

2. เงื่อนไข 
1. เงื่อนไขการมีสํวนรํวม การมีสํวนรํวมระหวําง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

และภาคเอกชนในการสํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและมีศักยภาพ 
2. เงื่อนไขการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุํงหวังให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาใช๎หลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการการศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยการประเมินผลมีกระบวนการอยํางครําว ๆ ดังนี้ 
1. สร๎างระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอยํางตํอเนื่อง 
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพรํผลงานให๎บุคลากรทราบอยํางตํอเนื่อง 
3. มีการปรับปรุงแผนเพื่อให๎สอดคล๎องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งตํอการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กรมีปัจจัยหลักแหํง

ความส าเร็จ เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให๎มุํงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่
สํงผลตํอความส าเร็จของโรงเรียนบ๎านนาแคมีดังนี ้

1. ผู๎บริหารต๎องมีวิสัยท๎ศน์ และนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการมีสํวนรํวมและกระจาย
อ านาจ ใช๎ความไว๎วางใจในการสร๎างเสริมบรรยากาศเป็นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการท างาน 

2. ผู๎บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต๎องมีความรู๎ มีความสามารถในการเรียนรู๎พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพ 

3. ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานอยํางตํอเนื่อง เน๎น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานและการจัดสภาพการเรียนรู๎โดยมี
การปรับปรุงกลยุทธ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช๎ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
5. หลักสูตรของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุํน สอดคล๎องตามสถานการณ์ และสํงเสริมการเรียนรู๎อยําง

หลากหลาย 
6. การมีสํวนรํวมของเครือขํายสถานศึกษา ได๎แกํ ผู๎ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เน๎นการมี

สํวนรํวมเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ มีเครือขําย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักที่จะชํวยให๎เกิดก าลังพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
ยั่งยืน เพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่สร๎างโอกาสการเรียนแกํทุกคนอยํางมีคุณภาพเทําเทียม
กันและให๎ทกุภาคสํวนมีสํวนรํวม เพ่ือเปูาหมายการศึกษาตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 5 
 

การก ากับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกขั้นตอนทั้งกํอนด าเนินการ  ระหวําง

ด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยที่ท าให๎การด าเนินงาน โครงการประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
โรงเรียนจึงก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 

 

1. หลักการ  
 1. การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลโครงการ มุํงเน๎นการน าข๎อมูลสารสนเทศที่ได๎จากการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอยํางตํอเนื่องยั่งยืน 
 2. การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล เป็นเครื่องมือส าหรับสื่อสาร ท าความเข๎าใจ เรียนรู๎รํวมกัน
และพัฒนาปรับปรุงมิใชํมุํงเน๎นควบคุมการด าเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีก าหนด 
 3. ยึดหลักการประเมินตนเองของผู๎ปฏิบัติกับการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง เพ่ือเป็นการดึงพลังความ
รับผิดชอบรํวมกันจากทุกสํวน โดยให๎การก ากับติดตามประเมินและรายงานเป็นสํวนประกอบที่ควบคูํไปกับ          
การพัฒนางานสูํความส าเร็จ 
 

2. การก ากับ (Monitoring) 
1. โรงเรียนจัดระบบการก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 
2. โรงเรียนจัดให๎ผู๎รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งกํอนด าเนินการ ระหวํางด าเนินการ และสิ้นสุด

การด าเนินการ เพ่ือให๎ทราบความก๎าวหน๎า อุปสรรค ปัญหาและความส าเร็จของงาน 
 
 

3. การตรวจสอบ (Auditing) 
 1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal  Quality) โรงเรียนจะประเมินตนเอง (School Self 

Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย ทั้งนี้เพ่ือน าข๎อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานและรับ
การประเมินภายในโดยหนํวยงานต๎นสังกัด คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 

 2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได๎รับการประเมินจาก
องค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลก าหนด ประเมินเพ่ือรับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่โรงเรียน
ก าหนดไว๎ในรอบท่ี 4 

 
 

4. การรายงาน (Reporting) 
1. ให๎ผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา      รายงาน

ผลการด าเนินงานทุกสิ้นภาคเรียนและสรุปรายงานตามแบบรายงาน 1หรือ2ก็ได๎เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2. โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เพ่ือรายงานภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งผลส าเร็จ อุปสรรค ปัญหา และสิ่งที่โรงเรียนจะด าเนินการ
ตํอไปเสนอตํอหนํวยงานต๎นสังกัด และรายงานสาธารณชน ชุมชน  ผู๎ปกครอง ประชาชน  
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5. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียน  
2. เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมิน รายงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ             

ซึ่งจะท าให๎ทราบผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันน าไปสูํการปรับแผนปฏิบัติการ       ในชํวง
เวลาที่เหมาะสม  

3. เพ่ือน าไปใช๎ประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการในระยะตํอไป 
 

6. เป้าหมาย 
 1. ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่ระบุไว๎ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2561 
ทั้งกํอนด าเนินการ ระหวํางด าเนินการ และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ 
 2. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/งาน/ โครงการ ทุกสิ้นภาคเรียนในเดือนตุลาคม และ เมษายน  
 3. สรุปรายงานผลตามกิจกรรม/งาน/โครงการ หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (31 มีนาคม)  
 

7. วิธีด าเนินการ 
1. มอบหมายผู๎รับผิดชอบการก ากับติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา ดังตํอไปนี้ 
 

ที ่ กลุํมงาน ผู๎ก ากับติดตาม 
ระดับฝุาย 

ผู๎เกี่ยวข๎อง 

1 งานบริหารวิชาการ งานบริหารวิชาการ งานประกันคุณภาพ 
2 งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
3 งานบริหารบุคคล งานบริหารบุคคล 
4 งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 

 2. จัดท าปฏิทินก าหนดภารกิจก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน 
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

 4. แจ๎งทุกฝุาย งาน กลุํมสาระและผู๎รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทราบ ถือปฏิบัติ                  
และให๎รายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนด 
 5. ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด 
 6. สรุปและรายงานผล 
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสูํการปฏิบัติ      93 
ส่วนที่ 5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน     95 
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ค าสั่ง โรงเรียนบ๎านนาแค 
ที่  15   /2561 

เรื่อง แตํงตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปี 2561 
 
 เพ่ือให๎การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตลอดจนแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 – 2561 โรงเรียนจึงแตํงตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 1. นางดวงกมล  มากชูทรัพย์  ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. นางกันหา  พราหมณ์น๎อย  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 3. นางวนิดา  เพ็งสกุล   ครูช านาญการ  กรรมการ 
 4. นางกัฐลดา  แซํจุํง   ครู   กรรมการ 
 5. นางสาวปรียากมล  รักชนะ  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
 6. นางสาวเอราวรรณ  แก๎วปลอด  ครูผู๎ชํวย   กรรมการและเลขานุการ 
 ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล๎องกับนโยบายต๎นสังกัดและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และสอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนสามารถก าหนดทิศทางที่จะพัฒนาคุฯภาพ
การศึกษาได๎จริงในอนาคต ทั้งนี้บัดนี้เป็นต๎นไป 
 
       สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
       
           ลงชื่อ 
                                                                      (นางดวงกมล  มากชูทรัพย์) 
                                                                    ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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บันทึกขอ้ความ 
 

สํวนราชการ  โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 

ที ่ …… /2561  วันที่   10  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ๎านนาแค 

 ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ได๎ก าหนดให๎
โรงเรียนเสนอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น 

 บัดนี้ โรงเรียนบ๎านนาแคได๎ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ที่สอดคล๎องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2 โดย
เน๎นให๎เกิดประโยชน์แกํผู๎เรียนเป็นส าคัญเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

  
 
 
           (ลงชื่อ) 
                        ( นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ ) 
        ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนบ้านนาแค ส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ๎านนาแค ครั้งที่ 5 /2561 เมื่อวันที่ 10 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.  2561 ได๎พิจารณาแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ๎านนาแคแล๎ว 

 เห็นชอบและให๎ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 ได๎ 
 
 

                                                                  
ลงชื่อ 

                                                                       (  นายทรงธรรม  ทองเพชร  ) 
                                                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                 โรงเรียนบ๎านนาแค 
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     ประกาศโรงเรียนบ๎านนาแค 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖1 

................................................................ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.  2542 ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการส าคัญในการจัด

การศึกษาให๎มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให๎การจัด
การศึกษาของโรงเรียนได๎ด าเนินไปอยํางมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   และการด าเนินการบริหารงบประมาณ ตาม
นโยบายการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาผู๎เรียน  

โรงเรียนบ๎านนาแค จึงได๎มีการวางแผนการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
25๖๐  มีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง    เพ่ือให๎การด าเนินการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุวัตถุประสงค์อยํางมีประสิทธิภาพ  จึง
แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  25๖1 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
 มีหน๎าที่ก าหนดนโยบาย แนวคิด  รูปแบบในการด าเนินงานให๎ค าปรึกษา  แนะน าแกํคณะกรรมการ
ฝุายตําง ๆ  และอ านวยการเพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎  
ประกอบด๎วย 

 1.1 นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2 นางกันหา  พราหมณ์น๎อย      ครู  คศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายทรงธรรม  ทองเพชร ประธานคณะกรรมการฯ               กรรมการ 
 1.4 นายสรายุทธ  รอดเม่ือ ผู๎แทนศิษย์เกํา         กรรมการ 
 1.5 นางวนิดา  เพ็งสกุล หัวหน๎าวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
     2.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ   
 2.1 นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ ผู๎อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒.2 นางกันหา  พราหมณ์น๎อย      ครู  คศ. ๓ รองประธานกรรมการ 
 ๒.3 นายทรงธรรม  ทองเพชร ประธานคณะกรรมการฯ               รองประธานกรรมการ 
 ๒.4 นายสรายุทธ  รอดเม่ือ ผู๎แทนศิษย์เกํา         กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวปรียากมล  รักชนะ ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 ๒.๖ นายสุทธิพจน์  โอปินส ์ ผู๎แทน อปท. กรรมการ 
 ๒.๗ นางนฤมล  ประตูใหญํ ผู๎แทนผู๎ปกครอง กรรมการ 
 ๒.๘ นายประเจอะ  บ ารุง ผู๎แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
 ๒.๙นายสาโรจน์  จันทร์เกลี้ยง ผู๎แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
 ๒.๑๐นายวรรโณ  แย๎มแสง ผู๎ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางวนิดา  เพ็งสกุล หัวหน๎าวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๒ นางกัณฐลดา  แซํจุํง ครู  คศ.๑                                    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 ๒.๑๓นางสาวเอราวรรณ แก๎วปลอด ครูผู๎ชํวย                                      กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
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มีหน๎าท่ี ดังนี้ 
  1. ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) เปูาประสงค์ ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี  พ.ศ.255๙ – 25๖๒  (แผนกลยุทธ์) ด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  
ข๎อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จาก สมศ.   
                   2. สรุปประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25๕๙  น าข๎อมูลผลการ
ประเมินผล  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได๎มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   
ปีงบประมาณ 25๖1 ของฝุาย/สาระฯ/งาน 
 3. จัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝุาย/กลุํมสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๔ ปี พ.ศ.255๙ – 25๖๐ (แผนกลยุทธ์)  ของโรงเรียน และหนํวยงานต๎นสังกัด 
 4. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน)  เงินงบประมาณตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 
ปีอยํางมีคุณภาพ ที่ได๎รับและเงินอ่ืนๆ ในงาน/โครงการตํางๆแตํละฝุาย/กลุํมสาระฯ/งาน อยํางเหมาะสม และเกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอนักเรียน 
 
   ๓.  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดท าเอกสาร  
 มีหน๎าที่จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯการด าเนินกิจกรรม ประสานการ ด าเนินงาน สรุปผล
การด าเนินงานและจัดท ารูปเลํมเอกสารแผนปฏิบัติการ ฯ  ประกอบด๎วย  
 ๓.๑ นางวนิดา  เพ็งสกุล หัวหน๎าวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางสาวเอราวรรณ  แก๎วปลอด ครูผู๎ชํวย                                  กรรมการ 
 ๓.๓ นางสาวปรียากมล  รักชนะ ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
 ๓.๔ นางสาวนฤมล  ไทยถัด   เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๓.๕ นางกัณฐลดา  แซํจุํง ครู  คศ.๑                                    กรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอให๎บุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งตามประกาศนี้ ปฏิบัติหน๎าที่ตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จลุลํวง 

บรรลุวัตถุประสงค์  และบังเกิดประโยชน์ตํอทางราชการอยํางมีประสิทธิภาพ       

 

  ทั้งนี้  ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 

 

ประกาศ    ณ   วันที่    29  มีนาคม   พ.ศ. 25๖1 

    

        

 ( นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ )   

ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
งานบริหาร…………………………………………………. 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
1. ชื่องาน/โครงการ………………………….…………..เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 หน๎าที่………….... 
2. สนองกลยุทธ์โรงเรียน    [  ] ข๎อที่………………………………………………. 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  [  ] ข๎อที่………………………………………………. 
4. การปฏิบัติงาน/โครงการ 
 ( ) ด าเนินการเสร็จแล๎ว  ( ) อยูํระหวํางการด าเนินการ  ( ) ยังไมํได๎ด าเนินการ 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 5.1 ตามแผนฯ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 5.2 ปฏิบัติจริง …………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. เปูาหมาย 
 6.1 ตามแผนฯ …………………………………………………………………………………………………………………….. 
      6.1.1 ด๎านปริมาณ ………………………………………………………………………………………………………… 
      6.1.2 ด๎านคุณภาพ ..……………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 ปฏิบัติจริง …………………………………………………………………………………………………………………….. 
           6.2.1 ด๎านปริมาณ ………………………………………………………………………………………………………… 
      6.2.2 ด๎านคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………………… 
7. งบประมาณ ตามแผน ……………………………………………… บาท ใช๎จริง……………………………………………. บาท 
8. วิธีการด าเนินการ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. จ านวนผู๎รํวมโครงการ 
 1. นักเรียน ……………………………………………………………….. คน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ………………………………… คน 
 3. ผู๎มีสํวนได๎เสีย ……………………………………………………….. คน 
 4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………………………………….. คน 
 
ส่วนที่ 2 การบริหารและการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ที ่ รายการที่ต้องทราบ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1 แตํงตั้งคณะท างานบริหารโรงการ/กิจกรรม   
2 ศึกษาสภาพ/ข๎อมูล/ผลการพัฒนาที่ผํานมา   
3 ประชุมคณะท างาน ก าหนดวิธีการด าเนินงาน   
 



104 

ที ่ รายการที่ต้องทราบ 
การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน   
5 การมอบหมายหน๎าที่กับทีมงานที่รับผิดชอบ   
6 ก ากับ นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน   
7 ประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม   
8 วิเคราะห์/สรุป/รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ที ่ สิ่งท่ีต้องการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5                         
ดีมาก 

4                    
ดี 

3                   
ปานกลาง 

2                
พอใช๎ 

1                 
ปรับปรุง 

1 ผลการด าเนินงานสนองกลยุทธ์และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 

     

2 ความเหมาะสมของงบประมาณในการปฏิบัติงาน/
โครงการ 

     

3 ระยะเวลาในการด าเนินงาน      
4 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์      
5 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายด๎านปริมาณ      
6 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายด๎าน

คุณภาพ 
     

7 ความรํวมมือของผู๎รํวมงานในการปฏิบัติงาน/
โครงการ 

     

8 ผลการด าเนินงานท าให๎ผู๎มีสํวนรํวมเกิดความ                 
พึงพอใจ 

     

9 จัดท ารํองรอย/หลักฐานในการด าเนินงาน      
10 ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รับประโยชน์จากงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
     

 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
 ดีมาก  เมื่อประเมินแล๎วอยูํในระดับตั้งแตํ 40 ขึ้นไป 
 ดี  เมื่อประเมินแล๎วอยูํในระดับตั้งแตํ 35 – 39.99 
 ปานกลาง เมื่อประเมินแล๎วอยูํในระดับตั้งแตํ 30 – 34.99 
 พอใช๎  เมื่อประเมินแล๎วอยูํในระดับตั้งแตํ 25 – 29.99 
 ปรับปรุง  เมื่อประเมินแล๎วอยูํในระดับต่ ากวํา 25 
 
10. สรุปผลการประเมินของงงาน/โครงการ 
 (  ) ดีมาก   (  ) ดี    (  ) พอใช๎   (  ) ปรับปรุง 
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ส่วนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม  (  ) มี  (  ) ไมํมี  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จุดด้อยของโครงการ/กิจกรรม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ปัญหา……………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 อุปสรรค…………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข๎อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………….…………………………………………… 
11. เอกสารรายละเอียดผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข๎อง ภาคผนวก รูปภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
      มี   ไมํมี 
 
                                                                      (ลงชื่อ) 
                                                                        (…………………………………………………………..) 
                                                                       ผู๎รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                                                               วันที…่…………..เดือน……………………………..พ.ศ……………. 
ความคิดเห็นของหัวหน๎ากลุํมงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                      (ลงชื่อ) 
                                                                        (…………………………………………………………..) 
                                                                 หัวหน๎ากลุํมงาน…………………………………………………… 
ความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                 (ลงชื่อ) 
                                                                        (…………………………………………………………..) 
                                                                              ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านนาแค 
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แผนปฏิบัติราชการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านนาแค 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 


