
 



 

 

                               

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เร่ือง  การให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

---------------------------------------------- 

 ด้วยคณะกรรมการนโยบายและแผน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้

จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563  ขึ้นเพื่อใช้วางแผนงบประมาณตาม

แผนงาน โครงการ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ /ฝ่ายกลุ่มงาน  

 ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตรา 15  แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  และคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จึงมีมติในที่ประชุม ดังต่อไปนี้ 

 อนุญาตให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ  2563   โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์  เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณสถานศึกษาตาม

วัตถุประสงค์ได ้

 

 ประกาศ ณ วันที 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2562  

                                                                                                                                                            

                                                      (นายสมนึก  สกุลวงค์) 

                                                         ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์   



 

คำนำ 

 

 แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563    ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการคิดและการพัฒนา  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนและบุคลากรในทุกฝ่าย ทุกงาน ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ในการร่วมกันวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่มีเป้าหมายเพื่อยกคุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา 

คุณภาพโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

สู่มาตรฐานสากล ในป� พ.ศ. 2563 นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 40 และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป�นตัวในการกำหนดแนวทางในการบริหารงาน

ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนเป�นแนวทางในการกำหนดบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ในโรงเรียนอย่างมีระบบ มีการนิเทศ ติดตามการใช้

งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ครูและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน

การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำป�งบประมาณ 2563   จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่า

แผนปฏิบัติการเล่มนี้จะช่วยให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

และงานต่างๆในโรงเรียนมีแนวทางดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการ

สอนและการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

                                         

                                       ว่าที่พ.ต                                                     

                               (สุชิน     ชาญสูงเนิน) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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ส่วนท่ี 1 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1.ประวัติโดยย่อ   

 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เดิมชื่อโรงเรียนท่าพลพิทยาคม ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.

2519 โดย นายป�ญจะ  เกสรทอง ซ่ึงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น 

โดยได้รับการบริจาคท่ีดินจำนวน 63 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา จากผู้มีจิตศรัทธาสำหรับสร้างโรงเรียน 

ดังนี้ 

1. นายชิต      สกุลวงศ์          

2. นายหลอน    เบาะโต้ง 

3. นายวินัย      จบเหมเวศน์                

4. นางนุกูล      บุญแข็ง 

 จากนั้นโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพทุกด้านเป�นลำดับ จนได้รับ

รางวัลและเกียรติคุณอย่างมากมาย ด้วยความเหมาะสมหลายประการของโรงเรียนได้แก่  

การพัฒนาการเรยีนการสอน  การจัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศ  การจัดกิจกรรม  ความร่วมมือจาก

ชุมชน และประการสำคัญคือด้วยตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย กรม

สามัญศึกษาจึงเห็นชอบให้โรงเรียนท่าพลพิทยาคมเป�นเครือข่ายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   

และได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ นายป�ญจะ 

เกสรทอง ได้ลงนามประกาศจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนท่าพลพิทยาคม เป�น โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์  เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2542 

ทำเนียบผู้บริหาร 

1. นางนุกูล  บุญแข็ง   2519 - 2527 

2. นายภิญโญ  รอดความทุกข์  2527 - 2533 

3. นายสุนทร  พินิจนัย   2533 - 2535 

4. นายชัยศักดิ์  เกษามูล   2535 - 2541 

5. นายชำนาญ  นาอุดม   2541 - 2542 

6. นางสาวสุดสวาท  ยังแจ่ม  2542 - 2543 
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7. นางสาวสุภาวดี  วงษ์สกุล  2543 - 2544 

8. นายประสริฐ  ชำนาญพันธ์        2544-  2554 

9. นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์     2554  -2557 

10.นายกิตติศักดิ์  เรือนจันทร์               2557-  2562 

11.ว่าท่ีพันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน                2562  ( 27 พฤศจิกายน 2562) – จนถึงป�จจุบัน 

 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีนโยบายท่ียึดม่ันในอุดมการณ์   พัฒนา

ระบบงานให้ทันสมัย  สะดวกและรวดเร็ว  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในการจัดการเรียน

การสอน   พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังการติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นักเรียนพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล เป�นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป�นคนดี  มีความรู้  ความสามารถ

และมีความสุขในสังคม 

 

2.ข้อมูลทั่วไป 

 

            ชื่อโรงเรียน  โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ตั้งอยู่เลขท่ี 222 ถนนสระบุรี-หล่มสัก  

ตำบล ท่าพล  หมู่  13  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   รหัสไปรษณีย์   67250   โทรศัพท์ 0-5656-

4488  โทรสาร 0-5656-4489  e-mail : skpbn @ hotmail.com   websit : www.skpbn.ac.th  

เป�ดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 เนื้อท่ี  63  ไร่  1  งาน 64 ตารางวา 

 

 การบริหารงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

           1)ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ-สกุล  ว่าท่ี พันตรีสุชิน  ชาญสูงเนิน  โทรศัพท์ 083-2119929 

 e-mail : suchin9929@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด  ร.ปด. รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  

ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 จนถึงป�จจุบัน   

 

           2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
             

               2. ชื่อ-สกุล นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม  โทรศัพท์ 086-9828166 

 e-mail  smuttapong.smt@gmail.com กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   

           3) หัวหน้ากลุ่มงานโรงเรียน 

               3.1  นางสาวพรจิตร   เกศามูล   วุฒิการศึกษาสูงสุด  กษ.ด.  โทรศัพท์. 089-6383593 

http://www.skpbn.ac.th/
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e-mail    PJ_gesamool@hotmail.com    ผูช้่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ   

               3.2  อำนวยพร  ภาเข็ม   วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม.  โทรศัพท์. 086-6804302 

e-mail  Jaisakulwong@gmail.com  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการโรงรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ    

               3.3  นายธวัชนาด ี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  คบ.ศิลปศึกษา ศษ.ม การบริหารสถานศึกษา  

โทรศัพท์. 064-0131668  e-mail  tawat_nd@hotmail.com ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่ม

บริหารงานท่ัวไป    

               3.4 นายยุทธนา  ปานพันธุโ์พธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. บริหารการศึกษา โทรศัพท์. 

081-0440078  e-mail   kruyut103@gmail.com  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียน  

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

1) เนื้อท่ี       63 ไร่  1 งาน  46  ตารางวา 

2) พ้ืนท่ีปลูกสร้างอาคาร          13  ไร่    

3) พ้ืนท่ีสนาม/นันทนาการ         21 ไร่        

4) จำนวนอาคารเรียนถาวร  รวม    3 หลัง 

5) จำนวนอาคารเรียน ก่ึงถาวร รวม    1  หลัง 

6) จำนวนสนามกีฬา  3 สนาม ได้แก่            

              1.สนามฟุตบอล    2.สนามบาสเก็ตบอล    3.สนามกีฬาอเนกประสงค์ 

5.  ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,759,200 เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,605,200 

ค่าหนังสือ   333,160 ค่าสาธารณูปโภค                                     300,000 

ค่าเครื่องแบบ   208,600 วิชาการ     

งบบริหารท่ัวไป   

งบสำรอง    

875,520 

437,760 

145,920 

อุปกรณ์การเรียน  193,400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 เป�ดบ้านวิชาการ           

2 งานคุณธรรม         

3 งานกีฬาและทัศน์ศึกษา   

.4 ลูกเสือ 

  441,070 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  

  402,540 

     

  

mailto:tawat_nd@hotmail.com
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6.แผนท่ีโรงเรียน 

 

แผนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

                             

 

 

 

 

 



 
 

5 

7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าพล ตำบลท่าพล 

เป�นชุมชนขนาดใหญ่ มี  22  หมู่บ้าน เนื้อที่  79,014  ไร่  มีประชากรประมาณ 21,149 คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีหนว่ยงานภาครฐั ธุรกิจเอกชน รีสอร์ท โรงบ่มใบยาสูบ โรงเรียนประถมศึกษา 8 

แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 2  แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7  แห่ง วัดและสำนักสงฆ์ 

15 แห่ง โรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพล  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่า

พล อยู่ใกล้เคียงกับท่ีทำการไปรษณีย์ท่าพล  สถานีตำรวจภูธรท่าพล  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม 

ทำนา ทำไร่ยาสูบ ข้าวโพด ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง พริก หอม กระเทียม และสวนมะขามหวาน  ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป�นที่รู ้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  

ประเพณีสงกรานต์ 3 วัน 3  วัด  ประเพณีลอยกระทง   ประเพณีทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันขึ้นป�ใหม่ 

กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ฯลฯ 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ 

เกษตรกรรม คิดเป�นร้อยละ  90 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป�นร้อยละ  99 ฐานะทางเศรษฐกิจ/ 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อป�  45,000  บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 คน 

             1) จำนวนประชากรประมาณ          21,149    คน 

             2) จำนวนเด็กในวัยเรียน                1,607    คน 

             3) อาชีพสำคัญ    เกษตรกรรม 

             4) ศาสนา  พุทธ  

             5) รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อป�     55,000  บาท 

             6) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 

   3. องค์กร ภาครัฐ เอกชน  ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเป�น

อย่างดี    โดยได้จัดตั้งองค์กรเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ดังนี้ 

     1.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มี  

นายสมนึก สกุลวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ร่วมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน 

    2. มูลนิธสิวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มี นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์ ดำรงตำแหน่งประธาน

มูลนิธิ ได้รับอนุญาตจัดตั้งข้ึนเม่ือ วันท่ี  15 ตุลาคม พ.ศ. 2544   ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษา รวมท้ังสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนมาโดยตลอด 
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    3.ชมรมศิษย์เก่าท่าพลสวนกุหลาบ โดย นายวิชัย สีสวาสดิ์ เป�นประธานชมรม จัดตั้งข้ึนเม่ือ 

วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550  มีบทบาทในการปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะศิษย์เก่า 

    นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาครัฐและเอกชนอีกหลายหน่วยงานได้ช่วยเหลือสนับสนุนโดยการ

บริจาคทรัพย์สนับสนุนการศึกษาให้ทุนการศึกษา บริจาควัสดุอุปกรณ์การศึกษา ดูแลส่งเสริมสุขภาพ

นักเรียน ฯลฯ  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนให้ความร่วมมือต่อการบริหารงานและการจัดการ

เรียนการสอน โรงเรียนบรกิารชมุชนด้านวิชาการ อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์  ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ดนตรี กีฬา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ร่วมกิจกรรมด้านรัฐพิธี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี

ท้องถ่ิน และร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ฯลฯ  ตลอดมา 

     ค่านิยมของประชากรและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย  มีความตระหนักเรื่องการศึกษาและต้องการให้บุตร

หลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนมากข้ึน โรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  ช่วยให้นักเรียน

สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลายทำให้สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ครูวางแผนการ

จัดการเรียนรู้สอดคล้องตามหลักสูตร 

 

ข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน 

                  ด้านเศรษฐกิจ 

               ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างจึงมี

รายได้น้อย  และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาได้จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ  

ส่วนผู้ปกครองท่ีพร้อมและมีฐานะได้ส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมืองเพชรบูรณ์ตั้งแต่ระดับอนุบาล  ดังนั้น

สภาพตัวป้อนในท้องถ่ินท่ีเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จึงมีสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี 

                  ด้านเทคโนโลยี 

              ผู้ปกครองส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจึงไม่สามารถให้คำแนะนำ

และควบคุมดูแลให้บุตรหลานใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังค่านิยมท่ีผิดๆ ส่งผล

กระทบต่อสังคมและนักเรียนค่อนข้างมาก  

 

8.  ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ หรือเป�นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

     โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย  ซ่ึงมีจำนวน  11 โรงเรียน  มีการจัดทำ  MOU ท่ีจะร่วมมือ

พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  เพ่ิมจากกิจกรรมเดิมท่ีทำร่วมกัน เช่น งานชุมนุมลูกเสือ

สวนกุหลาบสัมพันธ์  งานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์  งานวันสมานมิตร เป�นต้น 

 

 

 



 
 

สวนท่ี  2 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญ

เศรษฐศิลป์)      

         1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป�นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือ

เป�นพรอันสูงสุด และ มอบเป�นนโยบาย เพ่ือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด     

         2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป�    กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป� (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

เป�นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 

โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป�นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะ ดำเนินการ 6 ด้าน คือ         

          1) ความม่ันคง         

          2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน        

          3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        

          4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม        

          5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

          6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 3. จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของ กระทรวงศึกษาธิการ  

           นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 

ธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดย

ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป�นหลักในการดำเนินการให้เป�นรูปธรรม ดังนี้      

          1. ด้านความม่ันคง      

             แนวทางหลัก        

             1.1 พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน        

                  1.1.1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก น้อมนำพระราชปณิธานและพระราช 

กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบัน 

พระมหากษัตริย์       

                 1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม

เพ่ือนช่วยเพ่ือน                                                                                                                  

            1.2 การบริหารจัดการ        

                 1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนท่ีชายขอบ/ชายแดน       
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              1.2.2 ป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติดในสถานศึกษา      

           2. ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

               แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ       

                2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา        

                     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย

จัดทำ Echo English Vocational ซ่ึงเป�น Application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ 

การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ท่ีหลากหลาย         

                   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป� 2560   จะ

ดำเนินการเป�นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน       

                   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ป�ญหา ขาด

แคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ        

                   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ การ

แข่งขัน       

             2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ จัดการศึกษา

ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน  เป�น

โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝ�กทักษะฝ�มือควบคู่กับการฝ�กทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป�นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ       

            2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่  

         3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน       

             แนวทางหลัก       

             3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล        

                  3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย         

                     1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น อนุบาล 3 (เด็ก

อายุ 3 - 5 ป�) และจัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่ เด็ก

ปฐมวัยทุกสังกัด          

                     2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก          

                 3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม           
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                    1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อ

ยอดการสร้างความดี ซ่ึงโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ังรูปแบบ

โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี          

                   2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซ่ือสัตย์”        

                 3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน          

                       1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้         

                       2) ปรับปรงุหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซ่ึงอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป�นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก 

ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา          

                      3) แก้ไขป�ญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการ อ่านให้เด็ก

อนุบาลฟ�งและการปรับปรุงห้องสมุด          

                      4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน

ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป�นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมท้ัง

การรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education         

                3.1.4 การวัดและประเมินผล          

                  1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน สูงข้ึน          

                  2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน เป�นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเป�นผู้ออกข้อสอบ          

                  3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการ ในรูปคณะทำงานออก

ข้อสอบ       

            3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         

              3.2.1 การสรรหาครู                

                 1) โครงการผลติครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป�นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบ

การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)         

                 2) เป�ดโอกาสให้คนเก่งมาเป�นครู  

            3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป�นการเชื่อมโยงกับการเรียน การสอนเพ่ือให้ครูอยู่

ในห้องเรียน         

            3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู          

               1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ การได้รับใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพครู โดยต้องเป�นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครู  
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ด้วยระบบ TEPE Online         

               2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา 

ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา                           

4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา       

            แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา       

                 4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา    ท่ี

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป�นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมท้ังการดำเนินการตามแนวทาง No 

Child Left Behind คือ จัดทำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน 

ผู้ปกครอง ร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจำเป�นและต้องการเป�นพิเศษ        

                 4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล   เพ่ือ

การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล 

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

สร้างสรรค์และ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง        

                4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียม ใน

การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House      

              5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อม      

                  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน      

                 1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์      

                 2. การสร้างจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดำริ : ต้นแบบการ

จัดการ สิ่งแวดล้อม       

                 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ      

             6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ       

                  แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ       

                  6.1 เรื่องกฎหมาย       

                      เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้        

                     6.1.1 กฎหมายหลัก         

         1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....          

         2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....          

         3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน       

                    6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
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           1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....          

            2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา          

          3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ....          

          4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู          

            5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....         

             6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....         

            7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....         

             8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....          

           9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....       

                        6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

                        6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ท่ีเป�นรูปธรรม ชัดเจน       

                        6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนท่ี ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด เป�นฐาน ในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

                       6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  

จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

                      ได้กำหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป�นแนวทางการดำเนินงานของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้     

             ๑. ครู เพ่ือแก้ป�ญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกำลังใจ  โดยมี

แนวทางดำเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฏเป�นเลิศ (ด้านครู) 

มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาครูช่วงป�ดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู  เป�น

ต้น   

            ๒. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ำ  

โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงาน

คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ STEM Education 

กระบวนการ BBL    ทวิศึกษา การจัดทำมาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป�นต้น   

           ๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีเป�นความ

ต้องการ ของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝ�มือ แก้ป�ญหาขาดแคลนกำลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยท่ี

ไม่สามารถ นำไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา 

ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและ 
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อุดมศึกษาท่ีเป�นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา    ขาดแคลน เช่น ภาษาอังกฤษ เป�นต้น   

          ๔. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อใน 

แต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน 

กำหนด แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ำชั้น

ประถมศึกษาป�ท่ี ๖     ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๓ ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี ๖ พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐาน

ระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป�นต้น   

            ๕. ICT เพ่ือการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ  การ

จัดการเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

การศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และ

โครงการ DLTV เป�นต้น   

๖. การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการดำเนินงาน การกำกับดูแล ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท่ีมีการบูรณาการและกระจายอำนาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การ

จัดสรร งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรบัโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบ

ในการเข้าสู่ ตำแหน่งและความก้าวหน้าในตำแหน่งผู้บริหารในพ้ืนท่ี  

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2562   

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  

                  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้อง 

ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป�นเวลาสิบสองป� ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559  เรื่อง ให้

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป� โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง กับ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป� ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ 

ค่าใช้จ่าย” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีสำคัญในการพัฒนา

ประชากร ของชาติให้เป�น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติป�ญญา มีพัฒนาการท่ีดี

รอบด้านและ มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบ

อ้อมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป�นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 

21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่การเป�นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป�นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ 
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ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-

2580) ซ่ึงจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง  ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ป� ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  

2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโต ของประเทศ และ  

3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป�นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนา

กำลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซ่ึงแนวคิดการจัดการศึกษา โดย ยึดหลัก

สำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ

จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ัง 

ยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็น 

ภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ

ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 

(National Strategy) มาเป�นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูป

การศึกษาตามแนวทาง ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา    

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป�นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการ 

เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติป�ญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มี

จิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป�น

พลเมืองดีของชาติ และพลเมือง โลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และ อนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป�นคนไทยและ พลโลกท่ีมีทักษะการคิดข้ันสูง เป�นนวัตกร นักคิด 

ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด ของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

 

    วิสัยทัศน์                      

              สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
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    พันธกิจ                     

            1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข                    

            2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21           

            3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป�นมืออาชีพ                    

            4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม                   

            5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)                   

            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา   

          เป้าหมาย   

          1.ผู้เรียน เป�นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถ ในการพ่ึงพาตนเอง 

และปรับตัวต่อ เป�นพลเมืองและพลโลกท่ีดี    

          2.ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 

ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   

          3.ครู เป�นผู้เรียนรู้ มีจติวิญญาณความเป�นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 

เรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป�นรายบุคคล เป�นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ ในการใช้

เทคโนโลยี  

          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป�นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ  

ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ   

          5.สถานศึกษา มีความเป�นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน  

และผู้เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ ในทุกมิติ เป�น

โรงเรียนนวัตกรรม   

          6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป�นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุค 

ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและ 

รายงานผลอย่างเป�นระบบ   

          7.สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและ 
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การจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป�นระบบ  ใช้วิจัยและ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ   

 

     นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

นโยบายท่ี 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

นโยบายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายในการดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้  

ก. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   

                 8.บทนำ  

การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ  

ท่ีมีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัด ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  

กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝ��งทะเล และเกาะ

แก่ง เพ่ือสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว   

            9.เป้าประสงค ์ 

              1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ได้รับ

การบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  

              2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ ในพ้ืนท่ี

ห่างไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝ��งทะเล  และเกาะแก่ง  เพ่ือสร้างความม่ังคงของ

ประเทศในระยะยาว  

             10.ประเด็นกลยุทธ์  

                  3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   

                       10.1.1ตัวชี้วัด 

                       (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงข้ึน 

                       (2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถ่ิน 
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                       (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ  

                       10.1.2 แนวทางการดำเนินการ   

                              ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

                               (1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง 

                               (2) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  

                               (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

                               (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  

                               (5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                               (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    ท้ังนี้ดำเนินการในลักษณะบูรณา

การร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

                     3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส 

และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝ��งทะเล  และเกาะ แก่ง ได้รับการ

บริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ  

                         3.2.1 ตัวช้ีวัด  

                        (1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนท่ีมี

หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึง โรงเรียนอย่างปลอดภัย 

                        (2) จำนวนโรงเรยีนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การ

พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม   

                        (3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ

อาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

                       (4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน  ท่ีมี

นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและ

สวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบท  

                       (5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  

                       (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และ

กลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ  

                       (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ทุรกันดาร มี

ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
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   3.2.2 แนวทางการดำเนินการ 

      (8) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูง ในถ่ิน

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ��ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป�นและ เหมาะสมกับบริบท   

             (9) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแล หอพักนอน

ตามความจำเป�น และเหมาะสมกับบริบท  

                    (10) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน ทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝ��งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                   (11) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม

กับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ��งทะเล และ เกาะแก่ง ควรทำอย่างไร” ผ่าน

ช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ  การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง 

Website Facebook  และ Line เป�นต้น  

                  (12) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ ประเมินผลท่ี

เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติ พันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

ห่างไกลทุรกันดาร  

                 (13) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป�นภาษา ท่ี  2  

                 (14) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป�นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคม พหุวัฒนธรรม   

  

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      

                11   บทนำ  

 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง  

กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ทุรกันดาร   ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง

ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป�นพลเมืองดี

ของชาติและ เป�นพลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป�นเลิศทาง

วิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมป�จจุบัน โดยการพัฒนาระบบการ

เรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดย  มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ การศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป�นรายบุคคล มี

ทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัด การศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  

 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป�นพลเมืองดีของชาติและ 
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เป�นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพ ของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 มีความเป�นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข  

5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจำเป�นพิเศษ และ 7) น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป�น 

รายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

 

             12.เป้าประสงค์   

                 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 

และเป�นพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  

                 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อ

สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

                3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี

ทักษะ ท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป�นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 

3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ

และความถนัด  

              4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ท้ังในด้านท่ี

มีพัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือ ความสามารถพิเศษ 

ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึง

จัดทำข้ึนบนพ้ืนฐานความต้องการจำเป�นเฉพาะของผู้เรียน  

              5. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 

)Transitional Services)  หรอืการส่งต่อ  )Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ ท่ีสูงข้ึน หรือ

การอาชีพหรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

              6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ สามารถ

พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ สามารถป้องกัน

ตนเองจากป�ญหายาเสพติดได้  

              13 ประเด็นกลยุทธ์   

3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนเป�น

รายบุคคล มีทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษา เพ่ือการมีงานทำ(Career 

Education)  
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 13.1.1 ตัวช้ีวัด 

               (15) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง กับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป�นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี

ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง

เป�นประมุข เป�นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป�นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ

ทักษะอาชีพตามความต้องการ  และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

                (16) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ

ของผู้เรียนและพ้ืนท่ี  

 แนวทางการดำเนินการ 13.1.2  

                (17) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ

ท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป�นรายบุคคล  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักใน

สถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข 

และ เป�นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป�นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ

อาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิต ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

               (18) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ ทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

              (19) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน การจัดการ

เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ พ้ืนท่ี   

              (20) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนการ

ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทำข้ึนบนพ้ืนฐาน ความต้องการจำเป�นเฉพาะของผู้เรียนท่ีมีความ

ต้องการจำเป�นพิเศษ หรือ ความสามารถพิเศษ  

3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง เป�น

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1 ตัวช้ีวัด  

              (21) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก ของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป�นประมุข  

              (22) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ี

ถูกต้อง เป�นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

              (23) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป�นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป�นพลเมืองดี ของชาติ  
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มีคุณธรรม จริยธรรม  

              (24) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลท่ี 

10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3.2.2 แนวทางการดำเนินการ 

              (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ท่ี

ถูกต้อง เป�นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

             (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวง

รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามท่ีกำหนด  

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป�นเลิศ       ด้านวิชาการ 

น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.3.1 ตัวช้ีวัด  

            (25) ด้านผู้เรียน  

                  1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติป�ญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงข้ึน  

                   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติป�ญญา มีพัฒนาการท่ีด่ีรอบด้าน 

                   3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป�น และมีนิสัยรักการอ่าน  

                   4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

                   5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป�นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน 

(Reading Literacy)  

                   6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป�นด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy)  

                   7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป�นด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 

(Scientific Literacy)   

                   8) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

                   9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

                 10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย คุกคามรูปแบบใหม่  
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                 11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ป�การศึกษาท่ีผ่านมา  

                 12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่าน

ตั้งแต่ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  

                 13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด แก้ป�ญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

           (26) ด้านสถานศึกษา  

                 1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 

                  2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  

                  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 

(IS: Independent Study)  

                  4)  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ท่ีส่งเสริมสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝ�กทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ 

           (27) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติป�ญญา เพ่ือท่ีจะเข้า

รับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงข้ึน 

           (28) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

         (29) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบ ท่ีหลากหลาย  

         (30) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเก่ียวกับการเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยท่ีถูกต้อง

ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ  

         (31) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน ประถมให้มี

พัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21  

          (32) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป�นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ท่ีจำเป�น 3 ด้าน  1) 

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 3) การรู้

เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)   

          (33) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ สมรรถนะด้านการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  

          (34) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

          (35) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติ 
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จริง (Active Learning)  

          (36) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ ของ STEM ศึกษา    

          (37) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 

(IS: Independent Study)  

          (38) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป�นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  2) ความเข้าใจและ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ป�ญหา  4) ความรู้และ

ทักษะในด้านศิลปะ  5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์  

         (39) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบ

การสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น   

        (40) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ป�ญหา ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน (41) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะ

ตามแนวทางการ ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

       (42) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป�นเลิศ ในแต่ละด้าน  

       (43) ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป�น ห้องเรียนเฉพาะด้าน 

       (44) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป�นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม  

 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข  

3.4.1 ตัวช้ีวัด  

        (45) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ การประกอบอาชีพ  

         (46) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด  

         (47) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย 

         (48) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขป�ญหาในสถานศึกษา  

3.4.2 แนวทางการดำเนินการ 

         (49) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและ

เตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ   

         (50) พัฒนารายวิชาท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

         (51) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะสัน้ 

         (52) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพท่ีตนเอง 
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ถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  

         (53) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ เป�นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของอนามัย 

         (54) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 

SEL) ในทุกช่วงวัย  

         (55) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขป�ญหาในสถานศึกษา 3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการ

บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 3.5.1 ตัวชี้วัด  

         (56) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป�นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

         (57) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 

EESD)  

         (58) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา     อย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)   

3.5.2 แนวทางการดำเนินการ  

         (59) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

         (60) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)   

          (61) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental 

Education Sustainable Development: EESD)  

         (62) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การประยุกต์ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำ เป�นพิเศษ  

 3.6.1 ตัวช้ีวัด  

           (63) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

            (64) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ อาชีพ ทักษะ

การดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

            (65) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ ได้รับการส่งเสริม ให้มีความสามารถพิเศษ 
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ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป�นต้น  

3.6.2 แนวทางการดำเนินการ  

            (66) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI)  ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วย

บริการและท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ   

            (67) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ 

ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย   

            (68) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน เฉพาะความ

พิการ   

             (69) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

             (70) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

              (71) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ การดำรงชีวิต 

ปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดำรงชีวิต ท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

               (72) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ    

               (73) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข 

                (74) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม และสร้างสรรค์  

                (75) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลือ

อ่ืนใดทางการศึกษา  

              (76) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ ท่ีมีความสามารถ พิเศษในด้าน

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป�น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล  

               (77) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอน 

(78) จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการ  

               (79) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ท่ีเข้มแข็ง  

               (80) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ 

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  

                (81) สำรวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบ

รูปและรายการสิ่งก่อสร้าง   

               (82) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของ 
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สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

               (83) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการ

จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

               (84) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริม การจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการจังหวัด  

               (85) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ปกครองในพ้ืนท่ี 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ  

               (86) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  

 3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่

ผู้เรียนเป�นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ 

(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3.7.1 ตัวช้ีวัด  

               (87) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform  

               (88) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน  Digital Platform  

3.7.2 แนวทางการดำเนินการ  

               (89) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook  ตามเนื้อหา

หลักสูตรท่ีกับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

                (90) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป�น

รายบุคคล  

                (91) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform  

 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

                  14 บทนำ  

                    การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป�นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพ

และสมรรถนะ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป�นครูยุค

ใหม่ท่ีมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป�นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพข้ันสูง โดยปรับ

บทบาทจาก “ครูสอน”  เป�น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป�นผู้สร้างครูรุ่นใหม่

อย่างเป�นระบบ และวัดผลงาน จากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิต

และพัฒนาครูอย่างเป�นระบบ ตั้งแต่ การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพข้ันสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและ

สวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลท่ีเก่ง ดี มี ความรู้ มาเป�นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (20  
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ป�) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และ มีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ 

Digital Platform มาเป�นเครื่องมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคน เพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝ�กอบรม นำไปสู่ การวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนได้อย่าง

ต่อเนื่อง        

                     15. เป้าประสงค์  

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป�นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  เป�นมืออาชีพ 

และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง   

                    16. ประเด็นกลยุทธ์   

3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรงกับ

สาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21  

3.1.1 ตัวช้ีวัด  

            (92) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ป�   

            (93) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้อง

กับบริบทของพ้ืนท่ี  

             (94) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา คุณภาพของ

ผู้เรียน  

3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  

             (95) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความ

ต้องการครู  

             (96) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาในศตวรรษท่ี 21  

              (97) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ (98) สถาบันการศึกษาผลิต

ครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป�  

             (99) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มี

ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 3.2.1 ตัวช้ีวัด 

           (100) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจำเป�น ในการจัดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

           (101) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  

           (102) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป�นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment) ของ 
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ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป�นระบบและครบวงจร 

           (103) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ให้

เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

           (104) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท่ีกำหนด  

           (105) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและ เข้ารับการพัฒนาตาม

หลักสูตรท่ีกำหนดท่ีเชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

            (106) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC)  

            (107) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัด

ประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning)   

             (108) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะ

ด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3   

             (109) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอน ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ

การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ ท่ีกำหนด 

             (110) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับ ผู้เรียนท่ีมีความ

แตกต่าง (Differentiated Instruction) 

             (111) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือ การวัดและประเมินผล

การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)  

             (112) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้มีความรู้

ความสามารถจัดการเรียนรู้เป�นรายบุคคล และการสอน แบบคละชั้น  

            (113) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ 

ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

            (114) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ  Face-to-Face 

Training 

            (115) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมิน สมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป�นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป� (ประเมิน 

360 องศา)  

3.3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท

ท้ังระบบ 3.3.1 ตัวช้ีวัด  
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            (116) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

             (117) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ  Digital Technology   

             (118) ร้อยละของ Digital Content เก่ียวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน   

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  

             (119) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภทท้ังระบบ  

             (120) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภทท้ังระบบ 

             (121) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขา ท่ีขาดแคลน เช่น การ

พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับ ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมี

ความแตกต่าง เป�นต้น  

             (122) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology  

 นโยบายท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด                     

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

             17 บทนำ  

การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง 

กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือ กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษา 

ท้ังระบบตั้งแต่การสำมะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การ

ติดตาม เด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี และการระดมทุนเพ่ือ

พัฒนา การศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบท

เชิงพ้ืนท่ี เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป�นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหาร จัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป�นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัด

การศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ  4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การ

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษา โดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 

5) น า Digital Technology มาเป�นเครื่องมือในการลดความ เหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการ 
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บริการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ   

            18. เป้าประสงค์   

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ 

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา   

             19. ประเด็นกลยุทธ์  

             3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี  

                   3.1.1 ตัวชี้วัด 

               (123) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา        

               (124) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  

               (125) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง นักเรียนและการแนะ

แนวท่ีมีประสิทธิภาพ   

               (126) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ สามารถนำมาใช้ใน

การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

3.1.2  แนวทางการดำเนินการ 

              (127) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสม กับบริบทของพ้ืนท่ี  

              (128) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทำสำมะโนประชากร วัยเรียน (0-6 ป�)   

              (129) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องระดับ

พ้ืนท่ี จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ  

              (130) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ  เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง

การบริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 

              (131) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 

วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน  

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ พ้ืนท่ี เพ่ือให้

พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน   

3.2.1 ตัวช้ีวัด  

            (132) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  

            (133) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ตามท่ีกำหนด   

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ   

            (134) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากป�จจัย หรือองค์ประกอบ ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบท 
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เชิงพ้ืนท่ี เช่น 1) ป�จจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 

หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป�นต้น  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) ด้านการบริหารจัดการ  4) ด้านงบประมาณ  5) ด้านความปลอดภัย และ 6) ด้าน Digital Technology    

           (135) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามท่ีกำหนด  

3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ 

 3.3.1 ตัวช้ีวัด 

           (136) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ 

           (137) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการ

ท่ีตอบสนองสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป�นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม

สภาพและประเภท ของความพิการ  

           (138) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพ่ือสามารถ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  

            (139) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับ หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องทุกระดับ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            (140) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์ แผนการ

ดำเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการท างานแบบมี

ส่วนร่วม  

           (141) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผู้เรียนสามารถ เข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ 

(Transitional Services) หรอืการส่งต่อ (Referral)  เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการ

อาชีพ หรือการดำเนินชีวิต ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

           (142) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ  เพ่ือสามารถการจัด

การศึกษาแบบเรียนรวม  

           (143) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และ

สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   

3.4.1 ตัวช้ีวัด 

          (144) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรยีน และ สถานศึกษาโดยตรงอย่าง

เหมาะสม 

          (145) ผูเ้รียนทุกคน และสถานศึกษาไดร้ับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          (146) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุน ความเสมอภาคทางการศึกษา  
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3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน 

          (147) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษาท้ังด้านความ

เหมาะสม เพียงพอ   

          (148) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  (149) ประสานความร่วมมือกับ

กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology   มาใช้เป�น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   

3.5.1 ตัวช้ีวัด  

          (150) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถ เชื่อมต่อกับโครงข่าย

อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

          (151) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป�นเครื่องมือในการเรียนรู้ ของผู้เรียน และเป�น

เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน  

          (152) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 

          (153) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ท่ีใช้เป�นเครื่องมือใน

พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  

          (154) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ให้เป�นห้องเรียน Digital 

          (155) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับ อย่างเหมาะสม เพ่ือเป�น

เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

          (156) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่าง

เหมาะสม เพ่ือเป�นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          (157) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT)  

          (158) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม  

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    

                 20  บทนำ   

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงาน ในสังกัด 

ให้เป�นหน่วยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีทำหน้าท่ี ใน

การกำกับติดตาม เป�นหน่วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป�นองค์กรท่ี 
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ปราศจาก การทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ

ทันสมัย และ พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป�น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ

ปฏิบัติงานเทียบได้ กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเป�ดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเป�ดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกล

ยุทธ์ ดังนี้   1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนของสังคมเข้ามา มีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มี

อิสระ น าไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป�นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 

5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป�นระบบ นำไปสู่ การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง 

ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเป�นมาวิเคราะห์

เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนเป�นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด 

และสามารถวิเคราะห์เป�นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป       

             21.  เป้าประสงค์  

             สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มี

คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี    

             22. ประเด็นกลยุทธ์  

             3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  

3.1.1 ตัวช้ีวัด  

            (159) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส่วนราชการท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการกำหนด   

            (160) ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

            (161) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป  

             (162) ร้อยละของหน่วยงานผา่นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  

              (163) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย 
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ยึดหลักธรรมาภิบาล        

     (164) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   

              (165) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์  

              (166) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการ ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรม

และความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ  (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม บริหารจัด

การศึกษา        

                3.2.1 ตัวช้ีวัด     

                       ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

                3.2.2 แนวทางการดำเนินงาน  

              (167) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป�นฐาน (Areabased 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 

              (168) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับ พ้ืนท่ี  

              (169) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ การเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  

              (170) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนท่ี  

              (171) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability)  ในการบริหารจัดการศึกษา   

              (172) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา  

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน  ให้

สถานศึกษาเป�นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี  

3.3.1 ตัวช้ีวัด 

             (173) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  

             (174) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจท้ังระบบ  

             (175) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด คุณภาพ 

             (176) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนา สู่ระดับสากล  
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  (177) จำนวนโรงเรยีนขนาดเล็กลดลง  

   (178) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงข้ึน 3.3.2 แนวทางการ

ดำเนินการ 

           (179) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของ หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี

ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม  

           (180) ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนารปูแบบการกระจายอำนาจ การจัดการศึกษา 4 ด้าน 

ใหส้ถานศึกษา โดยในป�งบประมาณ 2562 ให้ศึกษา น าร่องรูปแบบการกระจายอำนาจ เช่น  

                    1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา   

                    2) โรงเรียนรว่มพัฒนา (Partnership School)   

                    3) Autonomous School   

           (181) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน

หน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับ ติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก

ป�จจุบัน 

            (182) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ใน การจัดการศึกษาท้ังระบบ 

(Digital Transformation) 

            (183) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น 

            (184) ยกระดับสถานศึกษาให้เป�นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป�นศูนย์กลาง ในการพัฒนาทักษะ และ

คุณภาพชีวิตของชุมชน 

            (185) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท ของพ้ืนท่ี เช่น โรงเรียน

มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรยีนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน

ห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 

            (186) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ ตรวจสอบติดตาม

เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป�นไป ตามมาตรฐานการศึกษา  

            (187) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก 

            (188) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการ ท่ีหลากหลาย เช่น การ

บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

            (189) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา ค่าตอบแทนพิเศษ

และสวัสดิการอ่ืน ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ขนาดเล็ก  

            (190) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ  

            (191) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้ได้ตาม 
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มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการ ท้องถ่ิน น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา

อย่างเหมาะสม เพียงพอ 3.4.1 ตัวชี้วัด  

            (192) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษาโดยตรง

อย่างเหมาะสม  

            (193) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

            (194) จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุน ความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน 

            (195) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษาท้ังด้านความ

เหมาะสม เพียงพอ   

            (196) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  

            (197) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป�นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลด้าน

ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเป�นมา

วิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ

ความถนัด และสามารถ วิเคราะห์เป�นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ต่อไป  

3.5.1 ตัวช้ีวัด  

            (198) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ ในการวางแผนการจัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           (199) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยง กับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน       

           (200) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรพัยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ

บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการเชื่อมโยง

ข้อมูลรายบุคคล ท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด ช่วงชีวิต 

เป�นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ บุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ   

           (201) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากร ทางการศึกษา เพ่ือให้ 
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สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

          (202) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบ ต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนา ฐานข้อมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแต่การ

คัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า ในอาชีพ  

           (203) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน เป�นรายบุคคลตั้งแต่ระดับ

ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถ เชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนา

ฐานข้อมูลประชากร ด้านการศึกษาของประเทศ  

          (204) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวาง  แผนการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป�นรายบุคคล  

 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40   

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กำหนดเป�นนโยบาย ของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือเป�นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสม กับบริบท

ของหน่วยงานท่ีจะนำไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงมีสาระสำคัญ ดังนี้   

วิสัยทัศน์   

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษา เป�นองค์กรคุณภาพ ระดับชาติ 

ขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล พันธกิจ  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21 และ การศึกษาไทย 4.0   

2. มุ่งม่ันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ศตวรรษท่ี 21  และการศึกษาไทย 4.0  

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงและเท่า

เทียม 

4. พัฒนาสู่องค์กรทันสมัย บริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล เป�นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ การศึกษาไทย 4.0   

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 

ประการ เป�นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม การท างานท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์    

4.  ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า

เทียมกัน    

5.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสถานศึกษาในสังกัด เป�นองค์กร ท่ีทันสมัย มีการ

บริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล เป�นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

กลยุทธ์  

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ การศึกษาไทย 4.0  

2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ 

ประการ เป�นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และยึดม่ัน ในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

 5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา อย่างท่ัวถึงและ

เท่าเทียมกัน 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เป�นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานของ สพม.40  

1. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ  (Zero Waste School) ตามเกณฑ์

ข้ันต่ำท่ี สพม. กำหนด  

2. ผลการทดสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระหลัก ชั้น ม.3 และ ม.6 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

3. ผลการประเมินมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำท่ี สพม. กำหนด 

4. สถานศึกษาทุกแห่งเบิกจ่ายงบประมาณเป�นไปตามเป้าหมายและทันกำหนดเวลา 

 5.สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขป�ญหายาเสพติด ในสถานศึกษา  

 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ ค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ   
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3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560   

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร   

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. กำหนด   

8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทอสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  มากกว่า ร้อยละ 50 

เปรียบเทียบกับป�การศึกษาท่ีผ่านมา  

 9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม ความพร้อม

ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA   

10. ร้อยละ 100 ของครูท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   

11. ระดับความสำเร็จของครูท่ีเข้ารับการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  

 12. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานบุคคล

(HRMS)  

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการแก้ป�ญหาขาดแคลนครู(ครูผู้ทรงคุณค่า ของแผ่นดิน)   

14. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน   

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนัก ในความสำคัญของ

การดำเนินชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน   

16. อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2  

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนท่ี  3 

พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

1. การบริหารจัดการศึกษา 

  

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 

ได้แก่  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มอำนวยการ  

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  และกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  เทคนิคการบริหารแบบการบริหารงาน  โดยใช้

โรงเรียนเป�นฐาน(SBM)  ควบคุมคุณภาพโดยใช้วงจรเดมม่ิง  PDCA  และใช้นวัตกรรม หนึ่งอำเภอ หนึ่ง

โรงเรียนในฝ�น 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

      

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ว่าท่ี พันตรีสุชิน ชาญสูงเนิน 

 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน-----------------------------------ผู้ปกครองนักเรียน 

  ชมรมศิษย์เก่า---------------------------------------------------------คณะกรรมการนักเรียน 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย 

 

 1.  กลุ่มอำนวยการ                นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย 

           2.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ         น.ส.พรจิตร  เกศามูล 

  3.  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ        นางอำนวยพร  ภาเข็ม 

 4.  กลุ่มบริหารงานบุคคล      นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย 

 5.  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป      นายธวชั      นาด ี

 6.  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ 
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2.  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบตัิราชการ 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน (ตราประจำโรงเรียน) 

 

 
 

 

สีประจำโรงเรียน 
 

ชมพู ฟ้า 

 

ช่ือย่อ         ส.ก.พ 

 

     ปรัชญา 

 สุวิชาโน ภวํโหต ิ   ผู้รู้ดีเป�นผูเ้จริญ 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีสวนกุหลาบ 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 เป�นผู้นำ  รักเพ่ือน  นับถือพ่ี เคารพครู กตัญ�ูพ่อแม่ ดูแลน้อง  สนองคุณแผ่นดิน 

 

      ปณิธาน 

 เป�นพลโลกท่ีดี  มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ชุมชน 
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วิสัยทัศน์ 

 

“ภายในป� 2563  มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความ

เป�นไทย ใช้หลักความพอเพียง  ตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

พันธกิจ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง      

 

เป้าประสงค์หลัก 

 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล  

และครูเป�นครูมืออาชีพ 

2. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 

 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.การพัฒนาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง      

   

กลยุทธ์แผนงาน 

 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

        ส่วนท่ี 1  มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบฯ 
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        ส่วนท่ี 2  มาตรฐานคุณภาพครูท่ีปรึกษาสวนกุหลาบฯ 

        ส่วนท่ี 3  มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ 

        ส่วนท่ี 4  มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ 

        ส่วนท่ี 5  มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ 

 

3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จัดองค์กรโดยมีโครงสร้างการบริหารและการกำหนด

ภารกิจของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน ตรงตามความรู้ความสามารถทำให้การบริหารงานมีความสะดวก  

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนร่วมกัน 

ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมีแนวปฏิบัติ

ในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง   การมอบหมายหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบการปรึกษาหารือก่อนการปฏิบัติงาน

ทำให้มี  การตัดสินใจร่วมกันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป�นประโยชน์ต่อสถานศึกษา    มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ  ทำหน้าท่ีให้การชี้ แนะ ร่วมคิดและให้คำปรึกษา   ในการจัดทำ

แนวนโยบายการจัดการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตรงตาม    โรงเรียนมีหลักสูตรและสาระ

การเรียนรู้ท่ี  ยืดหยุ่นเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และตอบ  สนองความต้องการของผู้เรียนทำให้ผู้เรียน 

เลือกเรียนได้ตามถนัดและความพอใจ  เหมาะสมกับสติป�ญญา   ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียน 

ฝ�กค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทำให้นักเรียนรู้จัก สังเกต รวบรวมข้อมูลและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ได้   ครูมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝ�กและส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของผู้เรียนสง่ผลให้นักเรียนมีความ

ประพฤติดีมีระเบียบวินัย   โรงเรียนจัดห้องสมุดให้มีเอกสาร วัสดุ สื่อ สิ่งพิมพ์  ท่ีหลากหลายทันสมัยและ

เพียงพอ ทำให้นักเรียนค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และใช้เวลาว่างให้เป�นประโยชน์ โรงเรียนจัดสร้างห้อง

โสตทัศน์ศึกษาพร้อมจัดหา โสตทัศนูปกรณ์ ท่ีเพียบพร้อมทันสมัยกิจกรรมการเรียน การสอนเป�นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

            สวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ผลการสอบรวบ

ยอดระดับชาติ ( O-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 และ 6 ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ  ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา ศิลปะ  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

และภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับชาติ ควรพัฒนาให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 4    ควรมีกำกับ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง ภาระงานครูมีหลายหน้าท่ีทำให้บางหน้าท่ี ไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร  ควรมีการ

นิเทศติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ 

 ครูควรพิจารณา นำผลการประเมินผู้เรียน เป�นรายบุคคล จัดกลุ่มผู้เรียน กำหนดแนวทางการ

พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เช่นใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน การสอนซ่อมเสริม การเชิญ

วิทยากรท่ีเชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมให้ความรู้ นอกจากนี้ควรทบทวนคุณภาพเครื่องมือวัดผล และ 
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กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยตนเอง โดยจากหมวดหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ

จากสถานศึกษาอยู่เสมอ และใช้ผลการตรวจสอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 ครูควรได้รับการประเมินแบบวัด แบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ให้มีคุณภาพมีอำนาจจำแนก ความ

เท่ียง ความตรงตามหลักวิชา และพัฒนาให้เป�นข้อสอบมาตรฐานของสถานศึกษา  

 ครูควรนำรูปแบบเทคนิควิธีสอน สื่อ อุปกรณ์มาใช้ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 

โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป�ดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ เพ่ือให้

เกิดทักษะกระบวนการคิดที่เป�นระบบ การฝ�กทักษะการคิด การแก้ป�ญหา และการประเมินผลผู้เรียนจาก

แฟ้มสะสมงาน ผลงาน แบบฝ�กหัด ฝ�กปฏิบัติตามสภาพจริงโดยอิงพัฒนาการของผู้เรียน บันทึกผลหลังสอน

ทุกครั้งเมื่อสอนจบ ในแต่ละแผนการเรียนรู้ เพื่อจะนำไปปฏิบัติในการสอนซ่อมเสริม โดยคำนึงถึงจุดอ่อน

ของผู้เรียน ในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ส่วนที ่4 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรม 

ประจาํปีงบประมาณ 2563 
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โครงการส่งเสริมความเป�นเลิศทางวิชาการ   

ช่ือโครงการ                  ส่งเสริมความเป�นเลิศทางวิชาการ   

สนองนโยบาย สพฐ.        นโยนายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

     นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกลยุทธข์องโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง  มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ   

กลุ่มบริหารงาน           วิชาการ                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพรจิตร  เกษามูล และคณะ 

ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 

งบประมาณ  130,750 บาท 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 

1. หลักการและเหตุผล   

 จากวิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป�นกำลังของชาติ

ให ้

เป�นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป�นพลเมืองไทยและเป�นพล

โลก 

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยดันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุขมีความรู้และทักษะ

พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป�นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้น

ผู้เรียนเป�นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและ

จากมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ซ่ึงผู้เรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติใน

ระดับดี ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากวิสัยทัศน์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจะเห็นว่าต้องการ

เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป�นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวิต 

 การศึกษาของประเทศจะต้องมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ ไปสู่การจัดการศึกษาอบรม

ให้เกิด 

ความรู้ คู่คุณธรรมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึง

ปรารถนา 
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คือ  ดี  เก่ง  และมีความสุข ปรากฏสัมฤทธิ์ผล  และการประเมินผลการเรียนรู้ พิจารณาจากพัฒนาการของ

ผู้เรียน 

ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปตามความเหมาะสม

ของแต่ 

ละดับ และรูปแบบการศึกษา  จากสภาพป�จจุบันของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พบว่า

นักเรียน 

ส่วนใหญ่ยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้และทักษะท่ีจำเป�นพ้ืนฐานตามหลักสูตร จากผลการทดสอบ

ของ 

สำนักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ) ดังนั้นทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์จึงได้จัดทำ

กิจกรรมส่งเสริมความเป�นเลิศทางวิชาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนในป�งบประมาณ 2563 ให้

สูงข้ึนต่อไป 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

1.ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

1.2 จัดเตรียมเอกสารข้อสอบ O-NET  ม.3 และ ม.6 

1.3 จัดตารางสอนติวเข้มในคาบเรียน (คาบว่างและคาบ

ซ่อมเสริม) และดำเนินการติว 

2.ข้ันดำเนินการ(Do) 

ดำเนินการติวตามตารางสอน 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ(Check) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 2562 –31 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภาพร  ทองโทน 

นางสาวจิรวรรณ  แสนทน 

 



 
 

คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการ 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา(Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลโครงการ 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสอนเสริมเครือข่ายสวนกุหลาบ

นนทบุรี 

 

1.ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

1.2 ประสานงานเครือข่าย 

1.3 จัดตารางสอนเสริม 

2.ข้ันดำเนินการ(Do) 

ดำเนินการสอนเสริมตามตารางสอน 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ(Check) 

คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการ 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา(Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลโครงการ 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 2562 –31 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภาพร  ทองโทน 

นางสาวจิรวรรณ  แสนทน 

 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 



 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้าน

วิชาการ 8 กลุ่มสาระ 

 

1.1ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระ 

1.2 ทุกกลุ่มสาระเตรียมกิจกรรมเพ่ือนำนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำป�การศึกษา 2560 

2.ข้ันดำเนินการ(Do) 

2.1 ทุกกลุ่มสาระคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 

2.2 ทุกกลุ่มสาระดำเนินการฝ�กซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการตามรายการท่ีมีการแข่งขัน 

2.3 นำนักเรียนเข่าร่วมแข่งขัน 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ(Check) 

3.1 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการ 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา(Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลโครงการ 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 2562 –31 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภาพร  ทองโทน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ Open House 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ 

Open House 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ Open 

House 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

2.1  ประสานโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการให้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ Open House 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

3.1 คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์

การประเมินผล 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข การจัดกิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ Open 

House 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ 

Open House 

 

 

 

 

1 ตุลาคม 2562 –31 

มีนาคม 2563 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น 130,750 บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 

ท่ีใช้งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

10,000 1,2,3,4/2563 



 
 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสอนเสริมเครือข่ายสวนกุหลาบนนทบุรี 20,750 1,2,3,4/2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการ 8 กลุ่ม

สาระ 

40,000 1,2,3,4/2563 

4 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ Open House 60,000   1,2,3,4/2563 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 
วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน   

8  กลุ่มสาระการเรียนรู ้

-จัดทำเอกสารประกอบการติว 5 กลุ่มสาระ 

10,000   

10,000 

   

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสอนเสรมิเครือข่ายสวนกุหลาบ

นนทบุร ี

-ค่าวิทยากรติวสอนสรมิ 

-ค่าท่ีพักวิทยากร 

-ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสอนเสรมิ 

-ค่าเข้าเลม่สรุปโครงการ จำนวน 3 เล่ม 

20,750  

 

14,400 

 

 

 

 

3,200 

3,000 

150 

   

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถทางด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 

-ค่าเบ้ียเลี้ยงนักเรียน 

-ค่าพาหนะในการพานักเรียนไปแข่งขัน 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝ�กซ้อมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการ

เรียนรู ้

40,000  

 

 

9000 

 

 

 

 

 

 

24000 

  

 

 

 

7000 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมเป�ดบ้านวิชาการ Open House 

-เงินสนับสนุนค่าพาหนะโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

จำนวน 11 โรงเรียน 

-ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มงาน 

60,000  

3,000 

 

 

 

29,000 

6,000 

   



 
 

-ค่าเช่าเครื่องไฟฟ้านอกสถานท่ีและเต๊นท์ 

-เกียรติบัตร กรอบรูป, เอกสารดำเนินการ 

-ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเป�ดเวที + ซุ้ม 

-ค่าอาหาร- เครื่องดืม่ 

-ป้ายไวนิลทุกกิจกรรม 

-ค่าดำเนินการอ่ืนๆ 

2,000 

5,500 

8,000 

6,000 

500 

 

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล/

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

ด้านผลผลิต  (Output)   

เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การสำรวจ 

-การสัมภาษณ ์

-แบบบันทึกข้อมูล 

-แบบสอบถามความคดิเห็น 

-แฟ้มสะสมงาน 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes)   

1. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู ่

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผลการ  

 ปฏิบัติงาน 

-เอกสารสรุปรายงานผล 

2. งานกิจการนักเรียนส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุนให้นักเรยีนทุกคน 

มีทักษะ มีความรูค้วามสามารถและการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตล่ะช่วงวัย  

  การปฏิบัติงาน 

 

                            

ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพรจิตร   เกษามูล) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

                            



 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(สุชิน    ชาญสูงเนิน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

ช่ือกิจกรรม                  พัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี      

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  นโยนายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธข์องโรงเรียน  ข้อท่ี 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

                                  ข้อท่ี 4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารจดัการ 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

กลุ่มบริหารงาน           วิชาการ                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางถาวร  เทียนสีม่วง และคณะ 

ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 

งบประมาณ  231,400 บาท 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานวิชาการ เป�นหัวใจของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป�นงานท่ีจะต้องพัฒนาผู้เรียน 

ให้มี คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 และตรงตามมาตรฐานกุหลาบหลวง  เพ่ือให้เป�นบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ในอนาคต การบริหารวิชาการเป�นการบริหาร ท่ีให้ความสำคัญกับผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอย่าง

ชัดเจน บทบาทสำคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลัก ตอบสนองต่อผู้เรียนโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้เหมาะสมกับความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้นประเมิน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ พัฒนาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเข้าร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผล

ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี หลากหลายเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา งานวิชาการคือหัวใจของ

สถานศึกษา การจะบริหารงาน วิชาการให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพต้องตระหนักถึงผู้เรียนเป�น

สำคัญ งานวิชาการจะต้องมีมาตรฐาน การปฏิบัติงานเป�นกรอบในการดำเนินการ 



 
 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวัดผล ป�

การศึกษา 2563 

 

1.1 การจัดสอบ                                                               

เสนออนุมัติโครงการ/ประชุมคณะทำงาน/สำรวจวัสดุ

อุปกรณ์  

/ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ / ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ /ปรับปรุง  แก้ไข และประเมินผล

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ /สรุปและรายงานการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์ 

   

1.2 การจดัทำแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน วิจัย

และ ปพ.5  

เสนออนุมัติโครงการ/ประชุมคณะทำงาน/สำรวจวัสดุ

อุปกรณ์  

/ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ / ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ /ปรับปรุง  แก้ไข และประเมินผล

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ /สรุปและรายงานการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์ 

 

1.3 การแก้ไขผลการเรียนการติดตามนักเรียน  

เสนออนุมัติโครงการ/ประชุมคณะทำงาน/สำรวจวัสดุ

อุปกรณ์  

/ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ / ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ /ปรับปรุง  แก้ไข และประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 พฤษภาคม 2562 –31 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวป�ทมา เพ็งไพบูลย์ 

งานวัดผล 



 
 

การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ /สรุปและรายงานการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์   

กิจกรรมท่ี 2 โครงการพัฒนางานวิชาการ 

-จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับงานทะเบียนนักเรียน 

-เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์notebookสำหรับงานวัดผล 

-ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

1.1ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1.1 ประชุมครูในกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1.2 เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.ข้ันดำเนินการ(Do) 

2.1 เสนอโครงงานเพ่ือขออนุมัติ 

2.2 ดำเนินการซ่อมบำรุงตามโครงการ 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ(Check) 

3.1 ทดลองใช้งานและติดตามผล 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา(Action) 

4.1 สรุป และรายงานผลตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 พฤษภาคม  2562 

– 31 มีนาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอังคณา สำเภาทอง 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

1. ประชุมจัดทำโครงการ 

2. สำรวจความต้องการหนังสือประเภทต่างๆ 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ประชุมครูและคณะกรรมเพ่ือจัดหางบประมาณ 

5. ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดและจัดหาหนังสือ 

6. ให้บริการห้องสมุด 

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

8. นิเทศ กำกับ ติดตามและ  ประเมินผลการใช้ห้องสมุด 

1 ตุลาคม 62- 

30 กันยายน 63 

 

นางสาวทิพย์รัตน์  วิ

รานันท์                                     

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น 231,400 บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 

ท่ีใช้งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวัดผล ป�การศึกษา 

2563 

96,400 1,2,3,4/2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 โครงการพัฒนางานวิชาการ 50,000 1,2,3,4/2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 85,000 1,2,3,4/2563 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 
วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน

วัดผล ป�การศึกษา 2563 

1. การจัดสอบ 

2. การจัดทำแผนการสอน เอกสารประกอบการ

สอน วิจัยและ ปพ.5 

96,400   

 

80,000 

15,000 

 

   



 
 

3. การแก้ไขผลการเรียนการติดตามนักเรียน 1,400 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการพัฒนางานวิชาการ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์notebook 

จัดซ้ือตลับหมึกและหมึก 

จัดซ้ือเครื่องเย็บกระดาษเข้าเล่ม 

ปพ3 

50,000  

 

 

 

 

 

 

 

13,000 

15,000 

10,000 

2,000 

10,000 

  

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียน 

1.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือใหม่ 150 

เล่ม 

2.จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน  

3.บริการหนังสือพิมพ์และวารสาร 

4.ปรับปรุงภูมิทัศน์บรรยากาศห้องสมุด 

85,000   

 

50,000 

 

10,000 

15,000 

10,000 

   

 

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล/

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

ด้านผลผลิต  (Output)   

เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การสำรวจ 

-การสัมภาษณ ์

-แบบบันทึกข้อมูล 

-แบบสอบถามความคดิเห็น 

-แฟ้มสะสมงาน 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes)   

1. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู ่

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผลการ  

 ปฏิบัติงาน 

-เอกสารสรุปรายงานผล 

2. งานกิจการนักเรียนส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุนให้นักเรยีนทุกคน 

มีทักษะ มีความรูค้วามสามารถและการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตล่ะช่วงวัย  

  การปฏิบัติงาน 



 
 

 

                                     ผู้เสนอโครงการ 

(นางถาวร  เทียนสีม่วง) 

                    หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ    

   

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

          ว่าท่ีพ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ์ 
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โครงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานกุหลาบหลวง 

 

ช่ือโครงการ                  โครงการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานกุหลาบหลวง 

สนองนโยบาย สพฐ.        นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี  

มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อท่ี 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                  ข้อท่ี 4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

                                        มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง  มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบฯ 

                                         มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ 

                                         มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบฯ 

กลุ่มบริหารงาน           วิชาการ                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางถาวร  เทียนสีม่วง และคณะ 

ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563 

งบประมาณ  88,491 บาท 

ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นฐานและมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป�น คนเก่ง  คนดี   มีความสุข   

มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ป�ญหา  การใช้เทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต มี

จิตสำนึกในความเป�นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป�นประมุข  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป�ญญาไทย  การอนุรักษ์

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมีความสุข นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ถือเป�นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พัฒนาโรงเรียนในฝ�นเป�นโรงเรียนดีประจำตำบล จึงจำเป�นต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ทั้งระบบ  ให้ทันสมัย ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ให้เกิดความก้าวหน้าที่เห็นภาพความสำเร็จ



 
 

ชัดเจนเป�นรูปธรรม ปลูกฝ�งให้ผู้เรียนเป�นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะการดำรงชีวิต มีความ

เป�นไทย และม่ันใจในตนเอง ตามวัตถุประสงค์หลักของโครงการ  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “ สวนกุหลาบวิทยาลัย “  ในภูมิภาค

ต่าง ๆ ของประเทศไทยอีก  10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  โรงเรียนนวมินทราชนิู

ทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ชลบุรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิระประวัติ นครสวรรค์  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สระบุรี  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ซึ่งทุก

โรงเรียนมีพันธกิจสำคัญร่วมกันในการรักษาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา  ที่สามารถหล่อหลอมอัต

ลักษณ์ “ สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ ฯ “ และสืบทอดพระราชปณิธานอันสูงส่งของการสถาปนาโรงเรียนหลวง

สวนกุหลาบ ฯ ให้มั ่นคงยั่งยืนตามบริบทของสังคมยุคป�จจุบัน    ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย ปรากฏว่ามีความหลากหลายยิ่ง ในการนี้ เพ่ือการสร้างอัตลักษณ์

ความเป�นนักเรียนสวนกุหลาบและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา สมาคมครู และศิษย์เก่าสวนกุหลาบ

วิทยาลัย ภายใต้การนำของ ผอ.สมหมาย วัฒนะคีรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มี

แนวคิดและเริ่มดำเนินการหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา ระยะท่ี 1 (ป�การศึกษา 2552-2555)  โดย “หลักสูตร

สวนกุหลาบศึกษา” มุ่งเน้นให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบ ได้เรียนรู้ในเรื่อง “ความเป�นมาของ

สวนกุหลาบ” และส่งเสริม “การมีอัตลักษณ์ความเป�นลูกสวนกุหลาบ” ที่เป�นรูปธรรม จนถึงป� 2556 ได้มี

แนวคิดในการดำเนินงานระยะที่ 2 (2556-2559) ที่เน้นขยายกรอบแนวคิดของหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา

ให้ครอบคลุมในเรื่อง (1) “แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับลูกสวนกุหลาบ เสริมหลักสูตร

ปกติสำหรับโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อให้ลูกสวนกุหลาบฯ รายบุคคล เกิดการพัฒนา

ด้านอัตลักษณ์ที่คาดหวังและพัฒนาเต็มตามศักยภาพในหลักสูตรปกต ิรวมถึงการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป�น

สำหรับการเป�นสมาชิกของสังคมในศตวรรษท่ี 21” และ (2) แนวทางการบริหารจัดการในระดับสถานศึกษา

และระดับเครือข่ายเพื่อสร้างความเป�นเลิศระดับประเทศ สำหรับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยเพ่ือ

สนองเจตนารมณ์ดังกล่าวแล้ว  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนในเครือ จึงร่วมกันกำหนดกรอบ

แนวทางกว้าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้เงื ่อนไขของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสวน

กุหลาบ ฯ ศึกษา ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งประยุกต์ใช้เป�นทางเลือกในการจัดการศึกษาตามบริบท โดยมี

เป้าหมายเพ่ือดำรงไว้ซ่ึงมาตรฐานตามวัฒนธรรมคุณภาพสวนกุหลาบ ฯ  การพัฒนาการศึกษาตามหลักสูตร

สวนกุหลาบ ฯ ศึกษา แบ่งเป�น 2 ระยะ  ระยะท่ี 1  การพัฒนาหลักสูตรสวนกุหลาบ ฯ ศึกษาเพ่ือส่งเสริมอัต

ลักษณ์สวนกุหลาบ ฯ ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2556 เป�นการดำเนินงานที่มุ ่งให้ครูและบุคลากร

โรงเรียนเครือสวนกุหลาบ ฯ มีความตระหนักรู้ พยายามบูรณาการสาระและผลการเรียนรู้ที ่เก่ียวกับ

พัฒนาการ ความสำเร็จ ความรุ่งโรจน์ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมสวนกุหลาบ ฯ สัมพันธ์ เพ่ือฝ�กฝนอบรมบ่มเพาะ 

หล่อหลอมอัตลักษณ์ผู ้เรียนให้มีบุคลิกภาพเป�น “ สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ ฯ ” ระยะที่ 2  การพัฒนา



 
 

หลักสูตรสวนกุหลาบ ฯ ศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้สู่ความเป�นเลิศตามความถนัด 

ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2556-2559 โดยขยายกรอบหลักสูตรสวน

กุหลาบ ฯ ศึกษาให้ครอบคลุมหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานคุณภาพ “ กุหลาบหลวง “ เป�นกรอบ

ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ฝ่าย ได้แก่ ผู ้ปกครอง ครูท่ี

ปรึกษา ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายสวนกุหลาบ ฯ เพ่ือ

สร้างความตระหนักรู้ และใส่ใจต่อการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในประสิทธิผล และประสิทธิภาพทางการ

ศึกษา อย่างเป�นระบบ สร้างความเชื่อมั่นต่อผลการใช้มาตรฐานคุณภาพ “ กุหลาบหลวง “ ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยการวิจัยและพัฒนาใน 2 ข้ันตอน ได้แก่ข้ันวิจัยนำร่องโดยผู้วิจัยร่วมของโรงเรียนเครือ

สวนกุหลาบ ฯ ท้ัง 11 แห่งในป�การศึกษา 2557 ปรากฏคุณภาพเป�นท่ีน่าพึงพอใจ และดำเนินการข้ันขยาย

ผลครอบคลุมทั้งระบบ ในทุกโรงเรียน ในป�การศึกษา 2558 เพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงคุณภาพของ

การนำมาตรฐานคุณภาพ “ กุหลาบหลวง” ไปจัดการศึกษาในโรงเรียนเครือสวนกุหลาบ ฯ จึงทำการศึกษา

คุณภาพการขยายผลการจัดการศึกษาท้ังระบบของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ตามหลักสูตรสวน

กุหลาบ ฯ ศึกษา ระยะท่ี 2 ( พ.ศ.2556-2559) ป�การศึกษา 2558  เพ่ือให้การจัดการศึกษาโรงเรียนในเครือ

สวนกุหลาบวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงได้ดำเนินการ

จัดทำโครงการสวนกุหลาบศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการสวนกุหลาบศึกษา  ป�การศึกษา 

2563 

กิจกรรมท่ี 1.1 นักเรียนโครงการเรียนร่วมในเครือสวน

กุหลาบวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนไปเรียนท่ี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 1 คน/ดำเนินการ

คัดเลือกนักเรียนไปเรียนท่ีโรงเรียน   สวนกุหลาบวิทยาลัย /

ส่งนักเรียนไปเรียนท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย/

คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน

ตามโครงการ/ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล การส่ง

นักเรียนไปเรียนร่วมโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย/ 

สรปุ และรายงานผลการส่งนักเรียนไปเรียนร่วมโรงเรียนใน

เครือสวนกุหลาบวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 1.2 การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ 

“กุหลาบหลวง” 

กิจกรรมท่ี 1.3 จัดทำงานวิจัยตามมาตรฐานคุณภาพ 

“กุหลาบหลวง” 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ/ ประชุมวางแผน

ปรึกษาหารือการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ 

“กุหลาบหลวง” /ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ 

“กุหลาบหลวง”/ดำเนินการจัดทำงานวิจัยตามมาตรฐาน

คุณภาพ “กุหลาบหลวง”/ คณะกรรมการดำเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 2562 –31 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”/ 

ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล การดำเนินงานตาม

มาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง”และการจัดทำงานวิจัย

ตามมาตรฐานคุณภาพ “กุหลาบหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ป�การศึกษา 

2563 

กิจกรรมท่ี 2.1  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการในทุก

รายวิชา 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม  2562 

– 31 มีนาคม  2563 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 2 เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ป�การศึกษา 

2563 (ต่อ) 

1.2 ประชุมวางแผนปรึกษาหารือการดำเนินงานตาม

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในทุกรายวิชา 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 พฤษภาคม  2562 

– 31 มีนาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

3.1 คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ดำเนินงานตามโครงการ 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียงสูส่ถานศึกษา 

4.2 สรุป และรายงานผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

2.1  ดำเนินการทบทวนความรู้การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

2.2 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 

ป�พุทธศักราช 2560 

2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตร 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม 2562 –เมษายน 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

3.1 คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์

การประเมินผลตาม 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4.2 สรุป และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศภายในโรงเรียน 

การการนิเทศการสอน 

1.1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระ 

1.2 ทุกกลุ่มสาระเตรียมปฏิทินการนิเทศภายใน 

1.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการจัดทำตารางการนิเทศภายใน 

ตลอดป�งบประมาณ 2563 

2.ข้ันดำเนินการ(Do) 

2.1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศการสอนโดย 

     2.1.1 ครูประเมินตนเอง 

     2.1.2 ประเมินโดยเพ่ือนครู 

     2.1.3 ประเมินโดยผู้เรียน 

     2.1.4 ประเมินโดยนักเรียน 

2.2 ฝ่ายบริหารดำเนินการนิเทศตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม  2562 – 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรวรรณ  แสนทน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ(Check) 

3.1 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการ 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา(Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลโครงการ 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนในฝ�น)   

 

กิจกรรมท่ี 5.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกับการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.2 แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

2.1  ดำเนินการทบทวนความรู้การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

2.2 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2.3 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 

ป�พุทธศักราช 2560 

2.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตร 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2562 – 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์การ

ประเมินผลตามโครงการ 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4.2 สรุป และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

กิจกรรมท่ี 5.2 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมปรึกษาหารือคณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

เก่ียวกับการวางแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา

รู้ 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์การ

ประเมินผลตามโครงการ 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

กิจกรรม/ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม 2562 – 

มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

4.2 สรุป และรายงานผลการการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้ 

 กิจกรรมท่ี 5.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

1.2 จัดเตรียมเอกสารข้อสอบ O-NET  ม.3 และ ม.6 

1.3 จัดตารางสอนติวเข้มในคาบเรียน (คาบว่างและคาบ

ซ่อมเสริม) และดำเนินการติว 

2. ข้ันดำเนินการ (Do) 

ดำเนินการติวตามตารางสอน 

3. ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผล 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม และวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 6 เสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบ นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 ป�

การศึกษา 2563 

-จัดกิจกรรมปลูกฝ�งวัฒนธรรมสวนกุหลาบให้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

1.2 จัดอุปกรณ์ สถานท่ี ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

1.3 จัดตารางกิจกรรม 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

3.1 คณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลโครงการ 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลโครงการ 

4.2 สรุป และรายงานผลการจัดโครงการ 

 

 

1 มีนาคม 2563 –31 

พฤษภาคม 2563 

 

 

นางสาวจิรวรรณ  แสนทน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรฯแก่

นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับช้ัน มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 

และช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6  ป�การศึกษา 2563 

 

ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรฯ 

1.2 จัดเตรียมสถานท่ี ท่ีใช้ในการมอบใบประกาศนียบัตรฯ 

ข้ันดำเนินการ (Do) 

2.1 ดำเนินการซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ี

สำเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

กุมภาพันธ์  2563 – 

31  เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวันวิสา  คูไดค์   

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 



 
 

2.2  ดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check) 

3.1 คณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ดำเนินงานตามโครงการ 

ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 

4.1 ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล โครงการมอบใบ

ประกาศนียบัตรฯ 

4.2 สรุป และรายงานผลโครงการมอบใบประกาศนียบัตรฯ 

 

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น 88,491 บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 

ท่ีใช้งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 โครงการสวนกุหลาบศึกษา  ป�งบประมาณ 2563 14,000 1,2,3,4/2563 

2 กิจกรรมท่ี 2  เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ป�งบประมาณ 2563 10,000 1,2,3,4/2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 25,000 1,2,3,4/2563 

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศภายในโรงเรยีน 6,600 1,2,3,4/2563 

5 กิจกรรมท่ี 5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (โรงเรียนในฝ�น)   

22,391 1,2,3,4/2563 

6 กิจกรรมท่ี 6 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 ป�งบประมาณ 2563 

6,500 1,2,3,4/2563 



 
 

7 กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรฯแก่นักเรียนท่ีสำเร็จ

การศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 6  

ป�งบประมาณ 2563 

4,000 1,2,3,4/2563 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังสิ้น 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 
วัสด ุ คร ุ

ภัณฑ ์วัสด ุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1  โครงการ  สวนกุหลาบศึกษา  

ป�งบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ี 1.1 นักเรียนโครงการเรียนร่วมในเครือสวน

กุหลาบวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 1.2 การดำเนินงานตามมาตรฐานคณุภาพ 

“กุหลาบหลวง” 

กิจกรรมท่ี 1.3 จัดทำงานวิจัยตามมาตรฐานคุณภาพ 

“กุหลาบหลวง” 

14,000  

 

1,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

3,000 

 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการ2 เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ป�งบประมาณ 2563 

1. จัดเตรยีมวัสดุ อุปกรณ์และบุคลากร 

10,000  

 

 

 

 

10,000 

 

 

  

กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาค่าอาหาร-

เครื่องดื่ม 

ค่ากระดาษ A4   20 รีม 

ค่าหมึก  

ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มหลักสูตร 

ค่าดำเนินการอ่ืนๆ 

25,000   

8,000 

 

 

6,000 

7,600 

 

 

2,400 

1,000 

  

กิจกรรมท่ี 4 นิเทศภายในโรงเรยีน 

1. ค่ากระดาษ เอ4 

2. กระดาษกาวย่น   ขนาด 1 น้ิว 

3. กระดาษปกสีชมพู-ฟ้า เอ4 

4. ลูกแม็ค เบอร์ 10 และ เบอร์ 35 

6,600    

5,100 

700 

700 

100 

  

กิจกรรมท่ี 5 โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน (โรงเรียนในฝ�น)   

22,391    

 

  



 
 

-ค่าวัสดุสำนักงาน 22,391 

กิจกรรมท่ี 6 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 

ป�งบประมาณ 2563 

- จัดทำป้ายไวนิล 

- อุปกรณ์ ในการทำกิจกรรม 

- วัสดุ/เอกสารสำหรบัการทำกิจกรรม 

6,500    

 

 

5,000 

3,000 

3,000 

  

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังสิ้น 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 

วัสด ุ
คร ุ

ภัณฑ ์
วัสด ุ น้ำมั

น 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรฯแก่

นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาระดับช้ัน มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 

และช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ป�งบประมาณ 2563 

- ค่าป้ายและตกแต่งสถานท่ี 

- ค่าดอกไม้มอบให้นักเรียน 

- ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง 

- ค่าแบบฟอร์มเกียรติบัตร 

4,000     

 

 

2,300 

500 

700 

500 

   

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล/

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

ด้านผลผลิต  (Output)   

เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การสำรวจ 

-การสัมภาษณ ์

-แบบบันทึกข้อมูล 

-แบบสอบถามความคดิเห็น 

-แฟ้มสะสมงาน 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes)   



 
 

1. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู ่

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผลการ  

 ปฏิบัติงาน 

-เอกสารสรุปรายงานผล 

2. งานกิจการนักเรียนส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุนให้นักเรยีนทุกคน 

มีทักษะ มีความรูค้วามสามารถและการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตล่ะช่วงวัย  

  การปฏิบัติงาน 

 

                           ผู้เสนอโครงการ 

(นางถาวร  เทียนสีม่วง) 

หัวหน้างานวิชาการ 

 

                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

   ว่าท่ี พ.ต.                               ผู้อนุมัติโครงการ 

       (สชุิน    ชาญสูงเนิน) 

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ                  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลสูค่วามเป�นเลิศ 

แผนงาน                              วิชาการ 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.ท่ี 2     ปลูกฝ�งคุณธรรม ความเป�นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาพอเพียง ความ   

                                          รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มและห่างไกลยาเสพติด 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางสาวรังสมิา  อินทะนินท์ 

ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดป�การศึกษา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป�นกำลังของชาติให้เป�นมนุษย์ท่ีมคีวามสมดุล

ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตสำนึกในความเป�นพลเมืองไทยและเป�นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป�นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจำเป�นต่อการศึกษาต่อ 

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ จากเหตผุลดังกล่าวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้มองเห็นความสำคัญใน

การพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักเรียนในด้านกีฬา เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีร่างกายท่ี

แข็งแรง และห่างไกลสิ่งเสพติด เป�นท่ีพึงของครอบครัว และเป�นพลเมืองท่ีของชาติต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป�นการส่งเสรมิให้นักเรยีนท่ีมคีวามสนใจในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความ

เป�นเลิศ 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  นักเรียนท่ีมคีวามสนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองในประเภทกีฬาวอลเลย์บอลท้ังในร่มและ

วอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 20 คน ซึ่งเป�นนักเรียนบ้านไกลเข้าต้องพักอาศัยท่ีบ้านพักนักกีฬาของโรงเรียน 



 
 

       เชิงคุณภาพ นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดมีผลงานใน

ระดับประเทศ 

       ผลลัพธ์  นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส รู้จักการให้อภยั มีสถาบันอุดมศึกษา

ให้โควต้าการศึกษาข้ันปริญญาตรแีละ สามารถ นำความรู้ ความสามารถด้านกีฬาไปประกอบอาชีพได้ 

3.กิจกรรมสำคัญและการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กลุ่มสนใจกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม 

วอลเลย์บอลชายหาด 

 

เหรียญทองระดับจังหวัด 

เหรียญทองระดับจังหวัด 

เหรียญทองระดับภาค 

เหรียญทองระดับประเทศ 

40,000 
ตลอดป�

การศึกษา 

นางสาวรังสิมา 

 

4.งบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท เป�นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม 

งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ รวม 

1 เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรยีน นักศกึษาแห่งชาติ 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาต ิ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สพฐ 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดยโูร่เค้ก 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่มและ

ชายหาดของรัฐและของเอกชนท่ีจัดข้ึนในป�

การศึกษาน้ัน ๆ  

 

- 

ค่าเบ้ียเลี้ยง

นักเรียนและค่า

เบ้ียเลีย้งคร ู

ค่าน้ำมันรถ 

 

15,000 

 

40,000 

 รวมงบประมาณท่ีใช้    40,000 

5.การประเมิน 



 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือทีใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

พัฒนาศักยภาพประเภทกีฬา

วอลเลย์บอล 

รางวัลท่ีไดร้ับจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

วอลเลย์บอลรายการต่าง ๆ ท่ีภาครัฐและ

เอกชนได้จัดข้ึน 

ร้อยละของรายท่ีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

และการไดร้ับรางวัล 

 

6.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ท่ีเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน มีผลงานดา้นกีฬา

วอลเลย์บอลในร่มและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดอยู่ในระดบัดีมาก รวมถึงการท่ีมีสมรรถภาพทางร่างกายและจติใจอยู่ใน

ระดับดีมาก สามารถนำความรูค้วามสามารถไปใช้ประกอบอาชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพเป�นประโยชน์ชาตบ้ิานเมือง 

            

 

ลงช่ือ                                                     ผู้เสนอโครงการ 

( นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์ ) 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

                                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                (นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

                   ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

              ว่าท่ี พ.ต.                             ผู้อนุมัติโครงการ 

                 (สชุิน   ชาญสูงเนิน) 

                              ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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ชื่อโครงการ                       พัฒนาผู้นำเชียร์และแปรอักษรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

แผนงาน                            วิชาการ 

สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ๖   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับคนอ่ืนได้และมี เจตคติท่ีด ี

                                      ต่ออาชีพสุจริต 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์ 

ลักษณะโครงการ                โครงการต่อเน่ือง 

.................................................................................................................................................................................................

.. 

๑. หลักการและเหตุผล 

                ความเป�นผู้นำของมนุษย์บางคนอาจเรียนเก่งแต่ไม่ประสบผลสำเรจ็ในการทำงานหรือลม้เหลวในการดำเนิน

ชีวิตหากไม่มคีุณสมบัติของความเป�นผู้นำ ความเป�นผู้นำของบุคคลสามารถพัฒนาให้เต็มศักยภาพของบุคคลได้ โรงเรียน

สวน-กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป�นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มองเห็นความสำคญัของการพัฒนานักเรียน

ให้- 

มีความเป�นผู้นำ ดังเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือ เป�นผู้นำ รักเพ่ือน นับถือพ่ี เคารพครู 

กตัญ�ูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน ซึ่งในความเป�นเอกลักษณน้ี์จำเป�นต้องสร้างเครือข่ายของนักเรียนให้เกิดจิตอาสา

อยากเป�นผู้นำ จึงได้จัดทำโครงการน้ีข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 

                ๑. เพ่ือพัฒนาความเป�นผู้นำของนักเรียน ส่งเสรมิให้นักเรียนเกิดความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิด กลา้ทำ  

กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สามารถบรหิารจดัการกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนได้อยา่งมีคุณภาพ 

                ๒. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความเป�นผู้นำของนักเรียนสานสัมพันธไมตรีกับโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลยั  

ให้เกิดความรักความสามัคค ี

                ๓. เพ่ือปลูกฝ�งให้นักเรียนเกิดความรัก และตระหนังถึงสถาบันของตน 

 เป้าหมาย 

                เชิงปริมาณ นักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน ๒๗ คน แยกเป�นระดับดังน้ี 

                                   ๑. ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ จำนวน ๗ คน 

                                   ๒. ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๕ จำนวน ๑๒ คน 

                                   ๓. ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๖ จำนวน ๘ คน 

                 เชิงคุณภาพ  

                                    นักเรียนจำนวน ๒๗ คน ได้รับความรู ้มีเจตคติท่ีดีในการเป�นผู้นำ สามารถเป�นผู้นำในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนในเครือสวน



 
 

กุหลาบวิทยาลัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมั่นใจ 

 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

                  วันท่ี ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สถานท่ีดำเนินการ 

                  ห้องโสตทัศฯศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ ์

งบประมาณ 

                  เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

วิธีดำเนินงาน 

                  ๑. เสนอโครงการตอ่ผู้เก่ียวข้อง 

                  ๒. ประชุมวิธีดำเนินงานและงบประมาณ 

                  ๓. ดำเนินงานตามโครงการ 

                  ๔. สรุปประเมินผลโครงการ 

การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพของ

ความเป�นผู้นำ รักเพ่ือน เคารพครู กตัญ�ูพ่อแม่ 

ดูแลน้อง 

แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมโครงการ แบบบันทึกพฤติกรรม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                  ๑. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านความเป�นผู้นำ และสามารถนำพานักเรียนโรงเรยีน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ให้เป�นผูส้ร้างสรรคป์ระโยชน์ให้กับ ชุมนุม โรงเรียน และสังคมได ้

                 ๒. นักเรียนรู้จักการทำงานเป�นทีมและสามารถบริหารจัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                 ๓. นักเรียนมีความเป�นเอกลักษณ์ของนักเรยีนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณค์ือ เป�นผู้นำ รักเพ่ือน  

นับถือพ่ี เคารพครู กตัญ�ูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน 

 

                                                                             

                                       

 



 
 

ลงช่ือ................................................................(ผูร้ับชอบโครงการ) 

(นางสาว สลินดา อ่อนศรี) 

ประธานชุมนุมเชียร์และแปรอักษร          

         

ลงช่ือ............................... ..................................(ท่ีปรึกษาโครงการ) 

( นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์ ) 

ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ท่ีปรึกษาชุมนุมเชียร์และแปรอักษร 

 

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการ   ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 

สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที ่1 ดา้น การจดัการศกึษาของมนุษยชาตแิละของชาต ิ

สนองกลยุทธโ์รงเรียน  1. พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

    2. พฒันาคุณภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

    3. พฒันาระบบการบรหิารจดัการ 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  มฐ.1 ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน 

มฐ.2 ดา้น กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

มฐ.3 ดา้น กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั 

มาตรฐานกหุลาบหลวง  มฐ. 4 มฐ.คุณภาพการบรหิารจดัการสถานศกึษาสวน

กุหลาบ 

กลุ่มบริหารงาน            งานบรหิารวชิาการ 

ผู้รบัผิดชอบ   นางสาวบุญยรตัน์  สดี ีและคณะ 

ลกัษณะโครงการ   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  หลกัการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน

คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ14 กำหนดให้สถานศึกษาจัด

ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป�นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยดำเนินการ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 4. 

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7.จัดทำรายงาน

ประจำป�ท่ีเป�นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาที ่ผ่านมาทั้งสามครั้ง จึงจำเป�นที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนขึ้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสี่และเพ่ือให้เห็นผลการดำเนินการท่ีชัดเจน  และนำมาตรฐานการศึกษาข้ัน



 
 

พ้ืนฐาน  และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ี

กำหนด   และเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา  เกิดการร่วมคิด

ร่วมทำระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว  และมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี ่ ด้วยความจำเป�นดังกล่าวจึงได้จัดทำ

โครงการนี้ข้ึน 

2.  วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อให้สถานศึกษาจดัวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รยีนอย่างเป็นรปูธรรม มขี ัน้ตอนอย่างชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ

2. เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมอืในการวางระบบและดําเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาเป็นอย่างด ี

3.เพือ่ใหพ้อ่แม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน/ทอ้งถิน่ และผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งมี

ความมัน่ใจต่อระบบการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษา 
๓. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ  

 1. สถานศึกษาจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

คุณภาพผูเ้รยีนอย่างเป็นรูปธรรม มขี ัน้ตอนอย่างชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัใินระดบัดี

เยีย่ม 

2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมอืในการวางระบบและดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศกึษาเป็นอย่างด ี

3. พอ่แม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน/ทอ้งถิน่ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

รอ้ยละ 100 มคีวามมัน่ใจต่อระบบการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษาในระดบัสงู 

       3.2 เชิงคณุภาพ 

 1. สถานศกึษามกีารจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาทีส่่งผล

ต่อคุณภาพผูเ้รยีนอย่างเป็นรปูธรรม มขี ัน้ตอนอย่างชดัเจน และมคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัใิน 

2. ผูเ้กี่ยวขอ้งใหค้วามร่วมมอืในการวางระบบและดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษาเป็นอย่างด ี

3. พอ่แม่ ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ชุมชน/ทอ้งถิน่ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

มคีวามมัน่ใจต่อระบบการบรหิารและการจดัการของสถานศกึษาในระดบัสงู 

  4. สถานศึกษามีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในและนำผลการประเมินมา

พัฒนาตนเองอย่างเป�นระบบ 

 

4.  ขัน้ตอนและวิธีการดาํเนินงาน 



 
 

การดําเนินงาน/กจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

1. ประชุมฝ่ายวชิาการเพือ่ปรกึษาหารอืการจดัทํา

โครงการ 

เม.ย.๖2 นางถาวร เทยีนสม่ีวง 

2. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ เม.ย.๖2 นางสาวบุญยรตัน์  สดี ี

3. กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ตลอดปีการศกึษา 

2562 

ฝ่ายบรหิารและคณะครู 

4. จดัทําแผนพฒันาคุณภาพประจําปีและดาํเนินการ

ตามแผนฯ 

ม.ค.๖3 - ม.ีค.63 คณะครู 

5. จดัทําระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การประกนั

คุณภาพการศกึษา 

ตลอดปีการศกึษา 

2562 

ฝ่ายวชิาการและคณะครู 

6. ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ตลอดปีการศกึษา 

2562 

น.ส.บุญยรตัน์  สดีแีละ

คณะ 

7. จดัทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปี

การศกึษา 2562 

ม.ีค. – พ.ค.63 น.ส.บุญยรตัน์  สดีแีละ

คณะ 

    

5.    งบประมาณ 

ไดร้บังบประมาณจากเงนิรายไดส้ถานศกึษา  ตามแผนปฏบิตังิานประจาํปีงบประมาณ 2562 

ปรากฏในแผนงานวชิาการ   จาํนวน  10,000  บาท 
 

6. การประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1. โ ร ง เ รี ย น ม า ต ร ฐ า น

การศกึษาของสถานศกึษา 

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

 

- 

2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ

การและปฏิทินปฏิบัติงาน

ประจาํปี ๒๕62 ทีเ่หมาะสม 

การนิเทศ กํากบั ตดิตาม/

ประเมนิโครงการ 

แบบประเมนิโครงการ 

3. โรงเรยีนมกีารจดัเกบ็

ขอ้มลูสารสนเทศอย่างเป็น

ระบบทนัสมยั พรอ้มใช ้

ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน - 

4. มกีารประเมนิคุณภาพ

การจดัการศกึษา จดัทํา

รายงานการประเมนิตนเอง 

การนิเทศ กํากบั ตดิตาม แบบสรุปรายงาน 



 
 

(SAR) และเผยแพร่ผลการ

ดาํเนินงาน 

5. ผูเ้กีย่วขอ้งรอ้ยละ 100 

ใหค้วามร่วมมอืในการวาง

ระบบและดาํเนินงานประกนั

คุณภาพภายในของ

สถานศกึษาเป็นอย่างด ี

สอบถาม แบบสอบถาม 

ใบลงชื่อเขา้ร่วมกจิกรรม 

6.พอ่แม่ผูป้กครอง

คณะกรรมการสถานศกึษา 

ชุมชน/ทอ้งถิน่ และผูม้สีว่น

เกีย่วขอ้งรอ้ยละ 100 มี

ความมัน่ใจต่อระบบการ

บรหิารและการจดัการของ

สถานศกึษาในระดบัสงู 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ใบลงชื่อเขา้ร่วมกจิกรรม 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

โรงเรยีนมกีารบรหิารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  มกีารพฒันาบุคลากรครู  ผู้เรยีน  

การจดัการเรยีนรู ้ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อคุณภาพผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 

 

                ลงชื่อ................  ..............................ผูเ้สนอโครงการ             

                             ( นางสาวบุญยรตัน์  สดี ี)    

      ครโูรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

           
    

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

            ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



 
 

83 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ช่ือโครงการ     ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ 

กลยุทธ์ สพม.40   ข้อ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

และการศึกษาไทย 4.0 

ข้อ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง ส่วนท่ี 3 มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบ 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ข้อ 4 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

กลุ่มบริหารงาน    วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์  

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

งบประมาณ   65,000 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย    นักเรียน จำนวน 442 คน และครู จำนวน 34 คน 
 

 

หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้

มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

อย่างเต็มศักยภาพ และจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างมีคุณภาพเน้นให้

นักเรียนคิดเป�น ทำเป�น แก้ป�ญหาเป�น ท้ังนี้เพ่ือเสริมสร้างความเป�นมนุษย์ ศักยภาพพ้ืนฐานในการคิด และ

การทำงาน และส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงได้ทำโครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาข้ึน 

 
 

 

 



 
 

วัตถุประสงค์ 

ด้านผลผลิต  (Output) 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 

  2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาไปใช้ในชีวิตจริง 

ได้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป�นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 

  3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ภายในประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  4. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

1. ครูและนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 

  2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่าง 

มีความสุขและพัฒนาความเป�นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 

  3. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป�นสำคัญและสื่อ 

การเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครบทุกรายวิชา 

2. นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ทุกคน ได้เรียนรู้และได้พัฒนาศักยภาพของ

ตนเองอย่างเต็มความสามารถ 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป�นสำคัญและสื่อ 

การเรียนการสอนท่ีมีสอดคล้องกับผลการเรียนท่ีรู้ท่ีคาดหวังครบทุกรายวิชาสามารถนำไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและจังหวัดได้ 

3. นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เรียนรู้และมีทักษะด้านความคิด การเล่น

กีฬา และการออกกำลังกาย ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 

 

 
 



 
 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรยีนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

 

พ.ค.-มิ.ย. 63 

 

นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน พ.ย. 63 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

กิจกรรมท่ี 3 การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสมัพันธ์ ม.ค. 64 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันกีฬานักเรยีนนักศึกษาแห่งชาติ   

    -กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ภาค 5 พ.ย. 63 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

    -กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ม.ค. 64 น.ส.รังสิมา  อินทะนินท ์

กิจกรรมท่ี 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ      

    -กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5  ต.ค.-พ.ย. 63 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

    -กีฬาเยาวชนแห่งชาติ มี.ค. 64 น.ส.รังสิมา  อินทะนินท ์

กิจกรรมท่ี 6 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ   

    -กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ธ.ค. 62 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

    -กีฬาแห่งชาติ มิ.ย. 63 น.ส.รังสิมา  อินทะนินท ์

กิจกรรมท่ี 7 การแข่งขันกีฬาขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

และต่างจังหวัด 
 

 

 

 -กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ ์ พ.ค. 63-ก.พ.64 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

 -กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภิาคจังหวัดเพชรบูรณ ์ พ.ค. 63-ก.พ.64 น.ส.รังสิมา  อินทะนินท ์

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น  65,000  บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 

ท่ีใช้งบประมาณ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 45,000 1/2563 

2 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 20,000 3/2563 

3 การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ งบกลาง 4/2563 

4 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ งบกลาง 3,4/2563 

5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ งบกลาง 3,4/2563 

6 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ งบกลาง 3,4/2563 

7 การแข่งขันกีฬาขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัด งบกลาง 3,4/2563 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน 
ใช้สอย 

วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้ออุปกรณ์การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กรีฑา ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ 

ฮอกก้ี วอลเลย์บอล แบดบินตัน ฯ 

 

45,000 

 

- 

 

- 

 

45,000 

 

- 

 

- 

กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

   ค่าปูนขาว, ค่าสีทาสนาม, คา่จดัเตรียมสถานท่ีพิธีเป�ด, 

ค่าเครื่องเสียง, ค่าเช่าเต็นท์, ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน, 

ค่าอาหารกลางวัน, รางวัล ฯ 

 

 

 

20,000 

 

 

 

3,000 

 

 

 

12,000 

 

 

 

5,000 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

กิจกรรมท่ี 3 การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสมัพันธ์ งบกลาง - - - - - 

กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันกีฬานักเรยีนนักศึกษาแห่งชาติ 

   -กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ภาค 5 

   -กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ 

 

 

งบกลาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมท่ี 5 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

   -กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 

   -กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 

 

งบกลาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมท่ี 6 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

   -กีฬาแห่งชาติ ภาค 5 

   -กีฬาแห่งชาติ 

 

 

งบกลาง 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

กิจกรรมท่ี 7 การแข่งขันกีฬาขององค์กรภาครัฐและ

เอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัด 

   -กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ ์

   -กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภมูิภาคจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

งบกลาง 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล/

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

ด้านผลผลิต  (Output)   

1. เพ่ือส่งเสรมิให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรยีนการสอน -การสำรวจ -แบบสำรวจ 

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป�น

มนุษย์โดยสมบูรณ ์

-การสำรวจ 

-การสังเกต 

-แบบสำรวจ 

-แบบสังเกต 

3. เพ่ือส่งเสรมิให้นักเรียนไดเ้ข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ 

ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การสำรวจ 

 

-แบบสำรวจ 

 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรยีนรายวิชาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

-การประเมิน -แบบประเมิน 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes)   



 
 

1. ครูและนักเรียนได้รบัการส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพการเรยีนการสอน -การสำรวจ -แบบสำรวจ 

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและ 

พลศึกษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป�น

มนุษย์โดยสมบูรณ ์

-การสำรวจ 

-การสังเกต 

-แบบสำรวจ 

-แบบสังเกต 

3. นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ภายในประเทศ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-การสำรวจ 

 

-แบบสำรวจ 

 

4. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรยีนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -การประเมิน -แบบประเมิน 

 

 

 

                                    ผู้เสนอโครงการ 

(นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์) 

        ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือฝ�กทักษะทางด้านศิลปะ และกรอบรูปนิทรรศการ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม   โครงการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือฝ�กทักษะทางด้านศิลปะ และกรอบ

รูป 

                                      นิทรรศการ 

นโยบาย สพฐ.              นโยบายท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และ 

                                         ของชาติ  

                                          นโยบายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 

                                          แข่งขันของประเทศ  

มาตรฐาน สพฐ.                    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

                                         มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ                              

 กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน           1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                        4.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายธวัช  นาดี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.  2542 หมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา

มาตรา   ท่ี 22 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพซ่ึงเป�นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ  

 การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านทัศนศิลป์  ประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์  

ผลงานท่ีได้ออกมาจึงมีความสวยงาม  ซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์  มีหลายลักษณะ หลาย

รูปแบบ ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือผู้เรียนและผู้ปกครองไม่สามารถหามาให้พร้อมในวันท่ีมีการเรียนการสอน   

จะทำให้เกิดป�ญหาและอุปสรรคในการสร้างงาน การวัดผลประเมินผล เพ่ือเป�นการลดภาระในการจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ จึงต้องมีการจัดเตรียม จัดหาและจัดซ้ือ 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสุนทรีย์และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

สูงข้ึน 

 
 



 
 

วัตถุประสงค์ 

             1.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ 

             2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝ�กทักษะด้านทัศนศิลป์ 

             3. เพ่ือจัดหาสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ์ จำนวน 445  คน 

 ด้านคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์

ผลงานเพียงพอตามศักยภาพของตนเอง 
 

ระยะเวลาดำเนินการ  

 ตลอดป�การศึกษา  2562 
 

วิธีดำเนินการ (รายละเอียดกิจกรรม) 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมงาน (PLAN) 

1. ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระ 

2. กำหนดวัตถุประสงค์   

3. กำหนดแนวและวางแผนการดำเนินงาน  

4. กำหนดระยะเวลา  ,งบประมาณ  

5.  ขออนุมัติโครงการ 

ข้ันดำเนินการ   (DO) 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและวัสดุฝ�ก ด้านทัศนศิลป ์
 

ข้ันตรวจสอบ  (CHECK ) 

- นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน 

- ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในกลุ่มสาระฯ 

ข้ันรายงาน  (ACTION) 

- สรุปผลการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ 

-   กลุ่มสาระฯสรุปรายงานผลการดำเนินงานให้กับโรงเรียน 

 

ต.ค.-ธ.ค. 62 

 

 

 

 

 

 

ต.ค.62-มี.ค.63 

 

 

มี.ค.-มิ.ย.63 

 

 

 

ก.ย.63 

 

 นายธวัช  นาด ี

 

 

 

 

นายธวัช  นาด ี

 

 

 

นายธวัช  นาด ี

 

 

นายธวัช  นาด ี

 

 

 

 

งบประมาณท่ีใช้   15,000  บาท 



 
 

ท่ี รายการ 

งบดำเนินการ แหล่งท่ีมา

ของ

งบประมาณ 

ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและ                          

วัสดุฝ�ก ด้านทัศนศิลป์ 

- - 15,000 

 

- 

รวม   15,000 - 

 

การติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1 

 

 

 

2 

ผลผลิต ( outputs ) 

- ร้อย 90 ของรายวิชา ศิลปะมีวัสดุ

อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อย่างเพียงพอ 

ผลลัพธ์ ( outcome )  

นักเรียน ร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์

เพียงพอในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 

 

- การสอบถาม 

 

 

- การทดสอบ 

 

- การวัดผล

ประเมินผล 

 

แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

แบบทดสอบ 

 

เกณฑ์การวัดผล

ประเมินผล 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มสาระ ศิลปะมีวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

                                                               

                                                                         ผู้เสนอโครงการ  

      (นายธวัช     นาดี) 

                                              ครู คศ.3 สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

        

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

   ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

 



 
 

91 

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช่ือโครงการ / กิจกรรม  พัฒนากระบวนการเรียนรู้และประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

                                        กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป�การศึกษา 2562 

นโยบาย   สพฐ.   นโยบายท่ี  1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และ

ของชาต ิ

มาตรฐาน สพฐ.   มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

    มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป�น

สำคัญ 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  มีสาระสำคัญในมาตรา 22 และ มาตรา 

24  ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน มีความรู้และ

พัฒนาตนเองได้  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน  ฝ�กทักษะในการคิดให้

ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  ส่งเสริม 

สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการสอน และอำนวยความสะดวกเพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  ผู้สอนและ    ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการ

สอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุกเวลา ทุกสถานท่ี  ดังนั้น  เพ่ือให้ครู



 
 

สามารถจัดกิจกรรมให้ไปสู่ความสำเร็จตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ จำเป�นต้องปรับเทคนิควิธีการสอน

ให้เหมาะสม  เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ประกอบกับ สภาพสังคม

ในป�จจุบัน วิทยาการและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ต้องร่วมมือกันหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ  ท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กำหนดบทบาทภาระหน้าท่ีของ

สถานศึกษา ให้จัดระบบนิเทศภายในเพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริม ติดตาม ช่วยเหลือ และกำกับครูผู้สอน รวมท้ัง

จัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกันตลอดเวลา โดยมีเง่ือนไขความสำเร็จ คือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการนิเทศช่วยเหลือครู โดยจัดให้มีระบบนิเทศภายในสถานศึกษา  มีส่วนรว่ม  และ

สนับสนนุกิจกรรม 

หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542   คือ การพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  ความสามารถในการแสวงหา

ความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์   ท้ังรา่งกาย จิตใจ สตปิ�ญญา ความรู้ และคณุธรรม เป�นผู้ท่ีมีจริยธรรมในการดำเนนิ

ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญ

ฉลาด 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โดยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  และงานพัฒนาสือ่ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนข้ึน  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนอย่างหลากหลาย

ยิ่งข้ึน  อีกท้ัง เป�นการส่งเสริมให้ครูได้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป�นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาเป�นผลงาน

ทางวิชาการต่อไป 

กิจกรรมท่ีสำคัญ 

กิจกรรมท่ี 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน การฝ�กทักษะฝ�มือ ส่งเสริมความเป�นเลิศ 

                           ทางวิชาการ 

กิจกรรมท่ี 3  การทำโครงงานอาชีพ 

  กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมวิชาการภูมิป�ญญาท้องถ่ินสู่สถานศึกษา  “Open House” 

กิจกรรมท่ี 5  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านไอซีที 



 
 

วัตถุประสงค์ 

            ผลผลิต     นักเรียนจำนวน  442  คน 

            ผลลัพธ์     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน จำนวน ร้อยละ 4 

เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ  ผูเ้รียน จำนวน 442   คน 

 ด้านคุณภาพ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และ     เทคโนโลย ี ท่ีสูงข้ึน 

         การดำเนินการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

                                 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

         ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

วิธีดำเนินการ (รายละเอียดกิจกรรม) 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมงาน  (PLAN) 

- ประชุมวางแผนเพ่ือสำรวจสภาพป�จจุบัน ป�ญหา  และ   

  ความต้องการ 

-  วิเคราะห์ทำโครงการนำเสนอฝ่ายบริหาร 

-   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการ/ 

กิจกรรม 

ข้ันดำเนินการ   (DO) 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและวัสดุฝ�ก จำนวน 4 งาน 

 

ต.ค.2562 

 

 

พ.ย. 2562 

 

พ.ย.2562 

 

 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

  นางลำเพย  ยาโต 



 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน 

    -  การฝ�กทักษะฝ�มือ  จำนวน 4 งานคือ เกษตร คอมฯ  

ช่าง  ประดิษฐ์  คหกรรม ( ส่งเสริมความเป�นเลิศทาง

วิชาการ ) 

    -  ส่งเสริมการทำโครงงานอาชีพ 

    

3. จัดกิจกรรมวิชาการภูมิป�ญญาท้องถ่ินสู่สถานศึกษา  

    “ Open House ” 

ข้ันตรวจสอบ  (  CHECK  ) 

- นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน 

- ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในกลุ่มสาระฯ 

ข้ันรายงาน  ( ACTION ) 

- สรุปผลการดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ 

-   กลุ่มสาระฯ สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้กับ

โรงเรียน 

พ.ย. 2562  

พ.ย.. 2562 

พ.ย. 2562 

   พ.ย. 2562 

 

ธ.ค. 2562 

 

 

ม.ค.- มี.ค.2563 

 

 

 

30 ก.ย. 2563 

นายสุนันท์  กล่อมเกลี้ยง 

นางสาวพรปวีณ์  บุญเมฆ 

 นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย 

  นางสาวบุญยรัตน์  สีด ี

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี และคณะครู 

  

 

 

 

 



 
 

งบประมาณท่ีใช้และแหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

ท่ี รายการ 

งบดำเนินการ 

แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 
ค่า 

ตอบ

แทน 

ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและ 

วัสดุฝ�ก  

-  งานคหกรรม   -  งานเกษตร 

-  งานประดิษฐ์ 

- -    30,000 เงินอุดหนุนฯ 

2 ส่งเสริมโครงงานอาชีพ   5,000 ค่าใช้สอย 

3. ซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - - 50,000 เงินค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 

4. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   80,000 เงินค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 

5. ปรับปรุงเครื่องให้บริการเว็บไซด์ (Wed 

sever) 

  
10,000 

เงินค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 

6. เช่าพ้ืนท่ี ในการฝากเว็บ (Hosting)   3,000 เงินค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 

รวม - - 178,000  

 
 

 

 

 



 
 

การติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1 

 

 

 

 

 

2 

ผลผลิต  

 -วัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

   และเทคโนโลย ี ร้อยละ 80 

อุปกรณ์- ครุภัณฑ์เทคโนโลยีท่ีใช้ในการ 

  จัดการเรียนการสอน 

- นักเรียนร้อยละ 30-39 ได้ผลการทดสอบ

รวบยอดเฉลี่ยระดับชาติสูงกว่าเกณฑ์ของ

สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษากำหนด 

ผลลัพธ์นักเรียน ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

- การสอบถาม 

 

 

 

- การทดสอบ 

 

 

- การวัดผล 

- ประเมินผล 

 

แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

 

แบบทดสอบ

ระดับชาติ 

 

 

เกณฑ์การวัดผล

ประเมินผล 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เทคโนโลยี ท่ีใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน  

4. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความเป�นเลิศทางวิชาการ 

ประมาณการรายจ่าย   

จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนและวัสดุฝ�ก จำนวน  4  งาน    งบประมาณ  178,000 บาท 

 

      ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ    

                     ( นางลำเพย  ยาโต  ) 

            หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี



 
 

    

 

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป�งบประมาณ 2563 

 

ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้    

                                          ภาษาต่างประเทศ ป�งบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา   จุดเน้นท่ี 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนด้านคุณภาพผู้เรียน 

                                        มาตรฐานท่ี 1,2,3,4 และ5 ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 10 

มาตรฐาน สมศ.    ตัวบ่งชี้ 1,2,3,4,5 และ 6 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ   20 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟ�ง ดูด อ่านและ

เขียน  

ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ท้ังทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ

ของผู้เรียน จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

  ดังนั้นการจัด มีกิจกรรม ประเพณีท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษาและของต่างประเทศ จะเป�นการบูรณาการเรียนรู้ ซ่ึงควรจะอนุรักษ์  ตลอดจนนักเรียนยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม ดังนั้นหากสามารถจัดหาวิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ดังกล่าว

ให้แก่เด็กและเยาวชน อีกท้ังการเรียนรู้ ประเพณีท้ังของชาวไทยและชาวตะวันตกในเรื่องประเพณีและ



 
 

วัฒนธรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำเป�นท่ีจะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ

แสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีดังกล่าวในการฝ�กฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูดการสื่อสาร เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 

โรงเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ได้พิจารณาจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ข้ึน เพ่ือมุ่งสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ลงในกิจกรรมเฉลิมฉลองการสังสรรค์และกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้มีในโครงการ 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในโครงการ 

2.4 เพ่ือให้นักเรียนทีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 

2.5 เพ่ือเป�นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทยและชาติอ่ืนๆ 

2.6 เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูและนักเรียน 

3 เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- นักเรียนและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

และการแสดงบนเวทีต่างๆในเทศกาลวันสำคัญบูรณาการ ร้อยละ 95  

เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนและครู  เข้าร่วมกิจกรรม 

- นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

และการแสดงบนเวทีต่างๆในเทศกาลวันสำคัญบูรณาการ    

-  

4 ระยะเวลาดำเนินการ   ภาคเรียนท่ี 2 ป�การศึกษา 2562 

5 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

6 ปฏิทินปฏิบัติงาน ( ระบุวัน เดือน ป�ท่ีชัดเจนเพ่ือใช้ทำปฏิทินปฏิบัติงาน ) 

 



 
 

วัน เดือน ป� กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหต ุ

20 ธ.ค. 62 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การเตรียม

กิจกรรม 

4,800 ครูในกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

 

10 ม.ค. 63 สรุปประเมินผล   200 ครูในกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศ 

 

 5,000   

 รวม 5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน)   

 

7 งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม เงินงบประมาณ (บาท) เงินงบประมาณ 

งบ

บุคลากร 

ตอบ

แทนใช้

สอย 

วัสดุ/

อุปกรณ์ 

ครุภณัฑ์ ปรับปรุง ในงบ

ฯ 

นอกงบฯ 

1 กิจกรรมวันคริสต์มาส   5,000     

 

8 การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการฟ�ง พูด อ่าน เขียน การเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารสรุปรายงาน 

2. ส่งเสริมความเป�นเลิศทางภาษา สำรวจความพึงพอใจใจ

การเข้าร่วมกิจกรร 

เอกสารสรุปรายงาน 

 

9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1   นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ประเพณี และวัฒนธรรมที่ถูกต้องเกิด

ค่านิยมท่ีดี 



 
 

9.2  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการและมีความม่ันใจ 

9.3    นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

9.4   นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 

9.5    เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 

                  ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 

                                                         ( นางวันวิสา คูไดค์) 

ตำแหน่งหัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

 

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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แผนงาน/โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย/กลุ่มงาน : สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ป�งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

------------------ 

ช่ือโครงการ :ส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และ 

                                          ของชาติ 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป�น 

          สำคัญ 

กลยุทธ์ สพม.40   ข้อ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

และการศึกษาไทย 4.0 

ข้อ 2 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง ส่วนท่ี 3 มาตรฐานคุณภาพครูผู้สอนสวนกุหลาบ 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ข้อ 4 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ :กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางสาวพรรณวิภา  วงค์ประดิษฐ์  เลขานุการโครงการ 

ลักษณะโครงการ :   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอน นับเป�นหัวใจของการแสดงถึงคุณภาพของผลผลิตนั่นคือผู้เรียน การท่ี

ผู้เรียนจะมีคุณภาพย่อมมาจากป�จจัยหลายด้าน ซึ่งหนึ่งนั้นคือกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น

เพื่อให้      การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ครูจึงต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ ทั้งการวางแผน การจัดกิจกรรม ครูต้องคิดค้น พัฒนา ผลิต และใช้

สื่อการเรียน   การสอน จัดการเรียนรู้ที่มีผลปรากฏต่อผู้เรียน เพื่อส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนมีลักษณะเป�น

บุคคลแห่ง       การเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ



 
 

สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม 

มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังมีความเป�นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม

ไทยและภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้

จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ  

รู้จักการคิด วิเคราะห์ มีความเป�นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.  เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

เป้าหมาย   

ด้านปริมาณ 

๑.  มีวัสดุ อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆ  

๒.  จำนวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสามารถกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

ด้านคุณภาพ 

๑.  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ  

รู้จักการคิด วิเคราะห์ มีความเป�นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

๒.  จำนวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสามารถกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนมีลักษณะเป�นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ 

ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้  

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม ม่ันใจในตนเองและกล้าแสดงออก 

นอกจากนี้ยังมีความเป�นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

 

กิจกรรมและการดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี ๑  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆ  



 
 

กิจกรรมท่ี ๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

                  และวัฒนธรรม  

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานทีด่ำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ทักษะนักเรียนด้านตา่งๆ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒– กันยายน ๒๕๖๓ 

 

๑.  ขั้นวางแผน (Plan) 

๑.๑เสนอขออนุมัติโครงการ 

     ๑.๒  ประชุมคณะทำงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     ๑.๓  กำหนดประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือ 

            ต่อการพัฒนาทักษะนกัเรียนด้านต่างๆ 

     ๑.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒.  ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม (Do) 

๒.๑จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนา 

            ทักษะนักเรียนด้านตา่งๆ 

 

ธันวาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ 

ห้องสังคมศึกษาฯและห้องอาเซียน 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ ์

๓.  ขั้นประเมินตรวจสอบ (Check) 

๓.๑หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

            คณะกรรมการดำเนินงาน ตามข้อ 

 ๑.๔  ประเมินผลการจัดจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

            ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทกัษะนักเรียน 

            ด้านตา่งๆ 

 

กันยายน๒๕๖๓ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานทีด่ำเนินการ 

๔.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action) 

๔.๑ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการจัดหา 

            วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ 

            นักเรียนด้านตา่งๆ 

 

กันยายน ๒๕๖๓ 

     ๔.๒  สรุปและรายงานผลการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์

            ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทกัษะนักเรียน 

            ด้านตา่งๆ 

กันยายน ๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

                  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒– กันยายน ๒๕๖๓ 

 

๑.  ขั้นวางแผน (Plan) 

๑.๑เสนอขออนุมัติโครงการ 

     ๑.๒  ประชุมคณะทำงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



 
 

     ๑.๓  กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

            ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

     ๑.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒.  ขั้นดำเนินการ/กิจกรรม (Do) 

๒.๑จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

            ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

ธันวาคม ๒๕๖๒– กันยายน ๒๕๖๓ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ ์

๓.  ขั้นประเมินตรวจสอบ (Check) 

๓.๑หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ 

            คณะกรรมการดำเนินงาน ตามข้อ ๑.๔  

            ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

            การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

            สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

กันยายน๒๕๖๓ 

๔.  ข้ันปรับปรุงพฒันา (Action) 

๔.๑ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผล 

            การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

            ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

กันยายน ๒๕๖๓ 

     ๔.๒  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริม การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

            สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กันยายน ๒๕๖๓ 

 

งบประมาณ (Input) 

 แผนงาน/โครงการนี้ ใช้เงนิทั้งสิน้  ๖๖,๐๐๐  บาท มีรายละเอียด ดังนี ้

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

ค่า 

ตอบ

แทน 

(บาท) 

ค่า 

ใช้สอย 

(บาท) 

ค่า 

วัสด ุ

(บาท) 

ค่า 

น้ำมัน 

(บาท) 

ระยะเวลา/ 

สถานที ่

ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑  จัดหาวสัดุอุปกรณ์ 

ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะนักเรียน

ด้านตา่งๆ 

๑.๑จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อ การ

พัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆ 

 

 

๓๗,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

๓๗,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ธันวาคม

๒๕๖๒ 

ถึง 



 
 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

กิจกรรมที่ ๒  จัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

     ๒.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม 

(วันแม่ วันพ่อ วนัสำคัญทางพุทธ

ศาสนาและตอบป�ญหาสังคมศึกษา) 

 

 

๒๙,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

๒๙,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

ธันวาคม

๒๕๖๒ 

ถึง 

กันยายน 

๒๕๖๓ 

รวม ๖๖,๐๐๐ - ๖๖,๐๐๐ - -  

 

การประเมินผลสภาพความสำเร็จของผลผลิต (Output) 

สภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 

๑.  มีวัสดุ อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ 

     ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ 

     นักเรียนด้านตา่งๆ ให้มีความรู้  

     ความสามารถ รู้จักการคิด  

     วิเคราะห์ มีความเป�นเลิศ 

     ทางวชิาการ สามารถ 

     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  

     สร้างงาน สร้างอาชีพ และ 

     สามารถนำเสนอผลงาน 

     ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๑.  มีวัสดุ อุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ 

     ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ 

     นักเรียนด้านตา่งๆ 

๑.  สรุปและรายงานผล 

     การจัดหาวัสดุอุปกรณ ์

     ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ 

     นักเรียนด้านตา่งๆ 

 

สภาพความสำเร็จ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 

๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     สังคมศึกษา ศาสนา และ 

     วัฒนธรรม 

๒.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

     ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     สังคมศึกษา ศาสนา และ 

     วัฒนธรรม 

๒  สรุปและรายงานผล 

     การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

     การเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 

     การเรียนรู้ สังคมศึกษา  

     ศาสนา และวฒันธรรม 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 



 
 

 ๑.  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะนักเรียนด้านต่างๆ ให้มีความรู้ ความสามารถ  

รู้จักการคิด วิเคราะห์ มีความเป�นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เพ่ือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

 ๒.  จำนวนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีสามารถกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนแต่ละคนมีลักษณะเป�นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม ม่ันใจในตนเองและกล้าแสดงออก 

นอกจากนี้ยังมีความเป�นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป�ญญาท้องถ่ิน 

 

 

 

               ลงชื่อ                                             ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวทิพย์รัตน์    วิรานันท์) 

หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

    ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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แผนงาน / โครงการ 

กลุ่มงานอำนวยการ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

............................................. 

ช่ือโครงการ     โครงการปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มงานอำนวยการ 

นโยบาย สพฐ.                 นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐาน  สพฐ.               มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน      3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

                                    4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง                             

ผู้รับผิดชอบโครงการ          กลุ่มงานอำนวยการงาน  งานธุรการ 

ลักษณะโครงการ               โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ      1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

.........................................................................................................................................................................

. 

1.   หลักการและเหตุผล 

 ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มงานอำนวยการ  เป�นงานอีกงานหนึ่งท่ีต้องให้บริการ  สื่อสาร  

ประสานสัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ  อันจะเป�นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน  เป�นงานท่ี

ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  เป�ดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้บุคคล

ท่ีมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้การทำงานเป�นไปด้วยดีและมี

ประสิทธิภาพ  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การกระจายการบริหารงานภายใน

องค์กรเป�นการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง  การอำนวยความ

สะดวกให้ผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้บุคลากร  นักเรียนและผู้ปกครอง  ได้รับการบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  เป�น

ธรรม   มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ  กลุ่มงานอำนวยการให้เป�นระเบียบ  เป�นสัดส่วนได้อย่างเป�น

ข้ันตอนและมีระบบแบบแผน 

3.  เพ่ืออำนวยความสะดวก  สนับสนุน  ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 

 3.1  ด้านปริมาณ                                                                                                                                                                       



 
 

  นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้อย่างดี 

อย่างน้อย  80  % 

 3.2  ด้านคุณภาพ 

  บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

4.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 วันเริ่มต้นโครงการ วันท่ี    1  ตุลาคม    2562 

 วันสิ้นสุดโครงการ วันท่ี  30  กันยายน  2563 

5.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมและข้ันตอน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมบุคลากรกลุ่ม 

     งานอำนวยการเพ่ือ  

     พิจารณา แผนงาน 

     ปรับปรุงพัฒนา 

     ระบบบริหารจัดการ 

  กันยายน 2562  

 

 

 

คณะกรรมการ 

งานธุรการ 2.  กำหนดแผน / โครงการท่ี 

     จะปฏิบัติและดำเนินการ 

3.  ดูแลประสานกับบุคลากร 

     นักเรียนและผู้ปกครอง 

     นักเรียน 

4.  จัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวม  

     งานประเภทต่าง ๆ 

50,000  ตุลาคม  2562 – 30 

กันยายน 2563 

5.  ประเมินผล    กันยายน  2563 

6.  ค่าใช้จ่าย 

 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  50,000  บาท  จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ  ได้ดังนี้ 

กิจกรรม 

 

แหล่งเงินงบประมาณ /จำนวนเงิน 

เงิน 

อุดหนุน 

เงินรายได้

สถานศึกษา 

สมค เงิน

ระดม 

อ่ืน ๆ รวม หมาย

เหต ุ

1.  งานปรับปรุงพัฒนาห้อง 

      สำนักงานธุรการ และ 

      จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์สำหรับ 

      การปฏิบัติงานของ 

      สำนักงาน 

50,000 - - - - 50,000  

รวม 50,000 - - - - 50,000  



 
 

7.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 งานธุรการ     กลุ่มงานอำนวยการ 

8.  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 - 

9.  สถานท่ีดำเนินงาน 

 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

10.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือวัด 

1. สังเกตจากประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานและ

การประเมินผลโครงการ 

2. จากการประเมิน

โครงการ 

3. ห้องกลุ่มงานอำนวยการ

มีอุปกรณ์จัดทำข้อมูล

และจัดเก็บข้อมูล 

4. งานกลุ่มอำนวยการได้มี

ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน

และเป�นป�จจุบัน 

- ติดตามผลเชิงประจักษ์ 1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ์ 

 

 

11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.  บุคลากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  ได้ใช้ประโยชน์มากข้ึน 

 2.  มีการบริหารจัดการ  และจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

 3.  มีการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 4.  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ร้อยละ  85  มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ 

     

 

ลงชื่อ                                  .ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางนารีรัตน์   เบาะโต้ง ) 

            ครู  คศ. 3  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  เพชรบูรณ์ 



 
 

             

 

ลงชื่อ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

             ( นายสมัตพงษ์   ใหม่น้อย ) 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

       

 

                                                                     

ว่าท่ี พ.ต.                                       ผู้อนุมัติโครงการ 

             ( สชุิน   ชาญสูงเนิน ) 

       ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
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โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                   

เพชรบูรณ ์

ช่ือโครงการ/กิจกรรม      โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

นโยบาย สพฐ.       นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี 

                                  คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

                                  นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐาน สพฐ.                    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน           ส่วนท่ี 4  มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบฯ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายธวัช  นาดี  หวัหน้างานอาคารสถานท่ี   

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดกลาง มคีร ู–
บุคลากรจาํนวน 42 คน มหีอ้งเรยีน 18 หอ้ง นกัเรยีนจานวน 442  คน ปัจจุบนัตัง้อยู่เลขที ่222 หมู่ 

13 ถนนสระบุร-ีหล่มสกั ตําบลท่าพล อําเภอเมอืงเพชรบูรณ์ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67250  ไดด้าํเนินการ

จดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ   เป็นสถาบนัหน่ึงทีม่บีทบาทในการใหก้ารศกึษา พฒันา

เดก็หรอืเยาวชนใหเ้ป็นผูใ้หญ่ ทีด่ ีใหส้ามารถดารงชวีติอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข นอกจากน้ี

โรงเรยีนจาํตอ้งจดับรกิารดา้นต่าง ๆ แก่นกัเรยีน คณะคร ูบุคลากร ผูป้กครอง และหน่วยงานใน

ทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร เช่น หอ้งสมุด สนามกฬีา หอประชุม ฯลฯ สาํหรบัโรงเรยีนสวนกุหลาบ

วทิยาลยั เพชรบูรณ์ ไดด้ําเนินการจดัการเรยีนการสอน ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ และระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย  ซึง่สภาพแวดลอ้มและอาคารสถานทีเ่ป็นสิง่สําคญัและช่วยสง่เสรมิในการ

เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดใ้ชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ  การจดัสภาพแวดลอ้ม การซ่อมแซมอาคารสถานที่

ต่างๆ การปรบัภูมทิศัน์ และแหล่งเรยีนรู ้โรงเรยีนไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัของ นกัเรยีน คณะคร ู

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94


 
 

ผูป้กครอง และผูใ้ชบ้รกิารในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืใชอ้าคารสถานทีต่่างๆในการจดั

กจิกรรมใหบ้รกิารแก่ชุมชน  สภาพของอาคารเรยีนตอ้งมคีวามแขง็แรงทนทาน และพรอ้มใชง้าน จงึ

ตอ้งดาํเนินการจดัทําโครงการดงักล่าว เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามกลุ่มสาระการ

เรยีนรูต้่างๆ ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนอย่างมคีวามสุข พรอ้มทัง้มแีหล่งการเรยีนรู ้ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอก

หอ้งเรยีนทีห่ลากหลาย มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีมอีาคารเรยีนทีม่คีวามปลอดภยั ระบบสาธารณูปโภคที่

สมบูรณ์  

ดงันัน้งานอาคารสถานที ่จงึจาํเป็นจะตอ้งซ่อมแซม พฒันา ปรบัปรุงใหพ้รอ้มใชง้าน  เกดิ

ความปลอดภยัสงูสุด เพยีงพอกบัความตอ้งการของโรงเรยีน และชุมชนในการจดักจิกรรมต่างๆ  เพือ่

สง่ผลใหโ้รงเรยีนและนกัเรยีนมคีุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร สถานศกึษามกีารพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง และนกัเรยีนมคีุณภาพตรงตามมาตรฐานการศกึษา  

 

2. วตัถปุระสงค ์ 

2.1 เพือ่ใหอ้าคารสถานที ่อาคารประกอบและสิง่แวดลอ้ม สิง่อานวยความสะดวกของ

โรงเรยีนและบรเิวณโรงเรยีนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภยั และเอือ้ต่อการจดัการเรยีนรู ้การปฏบิตังิานของ

บุคลากรในโรงเรยีน  

2.2 เพือ่ใหส้ภาพหอ้งเรยีนและอาคารสถานทีไ่ดร้บัการดูแลพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ  

2.3 เพือ่พฒันาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้และการจดัการเรยีนการ

สอนอย่างมคีุณภาพ  

 

3. เป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต ( Outputs )  

     3.1.1 เชงิปรมิาณ  

   - คร ู42 คน นกัเรยีน  442 คน นกัการภารโรง  4 คน พนกังานขบัรถ  1  คน 

   - ผูป้กครองและประชาชนทัว่ไป –หน่วยงานทุกหน่วยงานในตําบลท่าพล  

     3.1.2 เชงิคุณภาพ  

     - สภาพแวดลอ้มภายโนโรงเรยีนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มคีวามปลอดภยั  มี

บรรยากาศทีเ่อือ้ 

ต่อการจดัการเรยีนรู ้ 

    - อาคารเรยีนและสถานทีต่่างๆภายในโรงเรยีนอยู่ในสภาพดแีละพรอ้มใชง้าน 

ปลอดภยัและ 

เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ  

   - โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพิม่ขึน้ 

3.2 ผลลพัธ ์( Outcomes)  

     3.2.1 โรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอือ้ต่อการเรยีนการสอนสง่ผล



 
 

ใหผู้เ้รยีนทุก 

คนเกดิเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

     3.2.2 อาคารเรยีนและสิง่แวดลอ้มทัว่ไป มคีุณภาพ มคีวามปลอดภยั และพรอ้มใชง้าน

กจิกรรมต่างๆ 

ทีเ่กีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน ทัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

     3.2.3 คณะคร ูนกัเรยีน และบุคลากรสามารถ ใชแ้หล่งเรยีนรูท้ ัง้หมดภายในโรงเรยีนใน

การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการดาเนินงาน 

กิจกรรม 

ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รบัผิดชอ

บ  

1 

ต.ค.-ธ.ค. 

2 

ม.ค.-มี.ค. 

3 

เม.ย.-มิ.ย. 

4 

ก.ค.-ก.ย. 

1. ขัน้เตรยีมการ (Plan)  

    1.1 แต่งตัง้กรรมการบรหิารงานสิง่แวดลอ้ม

โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์  

    1.2 สาํรวจเพือ่หาปัจจยัสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ของ

โรงเรยีน  

    1.3 หาป�จจัยท่ีเห็นเด่นชัดและความจำเป�นเร่งด่วนใน

การแก้ป�ญหา  

     

 

นายธวัช  

นาดี 

2. ขัน้ดาเนินการ (Do)  

    2.1 จดัทําแผนงานโครงการ และกําหนดเป้าหมาย  

    2.2 จดัทําโครงสรา้งและแต่งตัง้คณะกรรมการ

ผูร้บัผดิชอบงาน  

    2.3 จดัทําระบบการบรหิารจดัการอาคารสถานที่

และสิง่แวดลอ้ม ทีม่ขี ัน้ตอนปฏบิตังิาน วธิปีฏบิตังิาน

และเอกสารสนบัสนุน  

     

 

นายธวัช  

นาดี 

3. ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check)  

    3.1 ดาํเนินการตามแผนการจดัทําโครงการ  

    นายธวัช  

นาด ี

4. ขัน้สรปุ รายงานผล และปรบัปรงุ (Action)  

    4.1 ตรวจสอบ ตรวจวดัใหผ้ลการปฏบิตังิานเป็นไป

     



 
 

ตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย

แผนการดาํเนินงานและขัน้ตอนปฏบิตังิาน  

    4.2 แกไ้ขปรบัปรุง  

    4.3 สรุปผลรายงาน /รกัษาสภาพและพฒันา

ต่อเน่ือง  

 

นายธวัช  

นาดี 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   150,000 บาท 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

ระยะเวลา

ดำเนินกา

ร 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้สอย 

ค่า

วัสด ุ

ค่า

ครุภณัฑ์ 

1.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน  30,000   30,000 ต.ค.62

-

ก.ย.63  

 

งาน

อาคา

ร

สถา

นที ่ 

 

2.  ซ่อมแซมอาคารสถานที ่  30,000   30,000 

3.  ปรับปรุงภูมิทัศนส์ภาพแวดล้อม  30,000   30,000 

4.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม  30,000   30,000 

5.  ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  30,000   30,000 

รวม  150,000   150,000   

 

6. ระยะเวลา 

 ไตรมาส 1 (ต.ค. –ธ.ค. 62)   ไตรมาส 2 (ม.ค. –มี.ค. 63)  

 ไตรมาส 3 (เม.ย. –มิ.ย. 63)   ไตรมาส 4 (ก.ค. –ก.ย. 63) 

 

7. สถานท่ีดาเนินงาน  โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



 
 

9. การประเมินผลการดาเนินงาน 

การประเมินตามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค ์ วิธีการวดัและประเมินผล 

พอประมาณ  

 

โครงการปรบัปรุงพฒันาอาคาร

สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มโรงเรยีน

สวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

จาํนวน 

1 โครงการ  

-แบบประเมนิโครงการฯ  

 

มภูีมคิุม้กนั  

 

อาคารเรยีนและระบบการจดัการ

ต่างๆมคีวามปลอดภยั แขง็แรง

และพรอ้มใชง้านตลอดเวลา  

-รายงานผลการประเมนิ  

- ตรวจสอบจุดต่าง ๆ  

มเีหตุผล  

 

สภาพแวดลอ้มโดยรวมเอือ้ต่อการ

การพฒันาการเรยีนการสอนของ

ผูส้อนและผูเ้รยีน  

-แบบสงัเกตความพงึพอใจ  

 

 

การประเมินตามหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค ์ วิธีการวดัและประเมินผล 

เงือ่นไขความร ู 

 

-นกัเรยีนเกดิการเรยีนเรยีนอย่าง

เตม็ทีจ่ากแหล่งเรยีนรูภ้ายในและ

แหล่งเรยีนรูภ้ายนอก  

- ผูส้อนไดใ้ชท้รพัยากรและสถานที่

ต่างๆไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

-แบบสงัเกตพฤตกิรรม  

 

เงือ่นไขคุณธรรม  

 

- คณะคร ูนกัเรยีน และบุคลากร 

ไดใ้ชท้รพัยากรภายในโรงเรยีนได้

อย่างเตม็ที ่ 

- มคีวามปลอดภยั สมบูรณ์ และ

แขง็แรงตามพืน้ทีต่่างๆ ภายใน

โรงเรยีน  

- สรา้งบรรยากาศทีส่นบัสนุนดา้น

การเรยีนการสอนอย่างเตม็ที ่ 

- สนบัสนุนการใชส้ถานทีข่อง

-แบบสงัเกตพฤตกิรรม  

 



 
 

ชุมชน สมาคม และหน่วยงาน

ภายนอกทีม่าใชบ้รกิาร  

 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

11.1 โรงเรียนมีระบบการจัดการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ

สอน และ สามารถเป�นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  

11.2 กลุ่มเป้าหมายมีจิตสานึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยท่ีดีด้านการ

ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมตามคุณลักษณะประกอบวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

                                                               

         ผู้เสนอโครงการ  

                               (นายธวัช       นาดี) 

                                                     ครู คศ.3 สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

                        ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 

             ว่าท่ีพ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

(สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

.................................................................. 

ช่ือโครงการ /กิจกรรม           เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นโยบาย  สพฐ   นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์  

มาตรฐาน สพฐ.           มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน 2.การพัฒนาคุณภาพครู 

                                         3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

                                         4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกาญจนารัตน์   บุญวงศ์ 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักการบริหารนั้นถือว่า บุคคลมีความสำคัญที่สุด   ดังนั้นการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา จึง

เป�นภารกิจสำคัญ   ที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  

เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว    อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป�นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  มีความรู้ ความสามารถและมี

จิตสำนึก  ให้การปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบเต็มตามศักยภาพ  มีขวัญและกำลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชู

เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

เป�นสำคัญ 

การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบและมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานการศึกษา

ของชาตินั้น ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป�นระบบ  จากการแสวงหาความรู้และการเข้ารับการ

อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้เป�นผู้มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่สอดคล้องกับยุคสมัย  สามารถ



 
 

ติดตามความเจริญก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ และทำให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและโลกป�จจุบัน

ได้เป�นอย่างดีเพ่ือสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ   

    ดังนั้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านวิชาการจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของครู/บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ตรงกับ

ความต้องการของแต่ละบุคคล 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของครู/บุคลากร จากการอบรมในสถาบันและหน่วยงานอ่ืนๆ 

3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

1. ครู/บุคลากรร้อยละ 100  ได้รับความรู้และการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ  เทคโนโลยี 

2. ครู/บุคลากรร้อยละ100  ทำรายงานผลการอบรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. ครู/บุคลากรร้อยละ 100   มีความพึงพอใจในการเข้าอบรมสัมมนา 

 ด้านคุณภาพ      

 1.  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการและการดำเนินงาน 

 กิจกรรมท่ี  1 บริหารงานบุคคล 

 กิจกรรมท่ี  2 การศึกษาดูงาน 

 กิจกรรมท่ี  3 ขวัญและกำลังใจ 

 

 

 

 



 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน  

กิจกรรมท่ี 1 โครงการบริหารงานบุคคล 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

1.ข้ันวางแผน(Plan) 

1.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ 

1.2 ประชุมคณะทำงาน 

1.3 กำหนดโครงการ “โครงการบริหารงานบุคคล” 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

 

2..ข้ันดำเนินการ/กิจกรรม( Do ) 

2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจำสำนักงานและซ่อมบำรุง

อุปกรณ์( คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปริ๊นต์ ) 

2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 

2.3 บริการข้อมูลแก่บุคลากรในสถานศึกษา 

2.4 จัดเตรียมความพร้อม แฟ้มประวัติบุคลากร 

2.5 รวบรวมผลงานดเีด่นของโรงเรียน ครูและนักเรียน 

2.6. ทำป้ายทำเนียบครู 

2.7. ทำข้อมูลต่างๆ ให้เป�นป�จจุบัน 

2.8 สรุป-ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตาม

แผน 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check ) 30   กันยายน 2563  



 
 

หัวหน้ากลุ่มงานร่วมกันตรวจสอบการจัดกิจกรรม“รบริ

หารงานบุคคล” 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action  )  

4.1 ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการจัดกิจกรรม  

4.2 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

30   กันยายน 2563 

 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน   

กิกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน 

 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

  

1.ข้ันวางแผน(Plan) 

1.1  เสนอและขออนุมัติกิจกรรม 

1.2 ประชุมคณะทำงาน 

1.3 กำหนดกิจกรรม  ศึกษาดูงาน” 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

  

2.ข้ันดำเนินการ/กิจกรรม( Do ) 

2.1ประชุม  อบรม  สัมมนาศึกษา ดู งานภายใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

  

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check ) 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

  



 
 

3.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล/หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานบุคคลและคณะกรรมการโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action  )  

4.1 ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการจัดโครงการ 

4.2 สรุปและรายงานผลการจัด โครงการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ีดำเนินงาน  

กิจกรรมท่ี 3 ขวัญและกำลังใจ 

 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ 

 

1.ข้ันวางแผน(Plan) 

1.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ 

1.2 ประชุมคณะทำงาน 

1.3 กำหนด กิจกรรมขวัญและกำลังใจ” 

1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

1 ตุลาคม 2562 

 

2.ข้ันดำเนินการ/กิจกรรม( Do ) 

2.1   กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 

2.2 กิจกรรมร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆ 

2.3  งานเกษียณ ฯ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

 

3.ข้ันประเมินตรวจสอบ (Check ) 

3.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและ

คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action  )  

4.1 ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการจัดโครงการ 

4.2 สรุปและรายงานผลการจัดโครงการ 

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ 



 
 

 

 

 

โครงการ งบ 

ประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ระยะเวลา 

/  สถานท่ีดำเนินการ ค่า 

ตอบแทน 

ค่า 

ใช้

สอย 

ค่า 

วัสดุ 

ค่า 

น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1   

โครงการบริหารงาน 

บุคคล 

   

  

  

25,000     1 ตุลาคม 2562 –  

30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ ์

กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดู

งาน 

 

150,000     1 ตุลาคม 2562 – 

 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ ์

 

กิจกรรมท่ี 3  ขวัญ

และกำลังใจ  

5,000     1 ตุลาคม 2562 – 

 30 กันยายน 2563 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ ์

รวม 180,000      



 
 

5. งบประมาณโครงการ ( Input  ) เบิกจ่ายจากประเภท เงินอุดหนุนการศึกษา  

แผนงาน/โครงการนี้ใช้เงินท้ังสิ้น  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

6.  การติดตามประเมินผล(Output ) 

 

สภาพความสำเร็จ ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล 

1. สังเกตจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของครู/บุคลากรมีความรู้ความสามารถ  ตรง

กับความต้องการของแต่ละบุคคล 

2..บคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ

จากการอบรมในสถาบันและหน่วยงานอ่ืนๆ 

3  ห้องบุคคลมีอุปกรณ์จัดทำข้อมูลและจัดเก็บ

ข้อมูลงานบุคคลมีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนและ

เป�นป�จจุบนั 

-  ติดตามผลเชิงประจักษ์ 1.สังเกต  ติดตามผลเชิง

ประจกัษ์ 

2.สัมภาษณ์ 

3.สรุปรายงานผลการจัดทำ

โครงการ 

 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ         

1. ครู/บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทำให้โรงเรียนสามารถบริหารการศึกษาดำเนินไปอย่างมี

คุณภาพ 

2. มีข้อมูลศูนย์กลางทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิขาการของครูบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอก จากการอบรมในสถาบันและหน่วยงานอ่ืนๆ 

                                             ลงชื่อ                                           .ผู้เสนอโครงการ 

                                              (นางกาญจนารัตน์  บุญวงศ์) 

                                        ครู คศ.3  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



 
 

 

                  ลงช่ือ                         ผู้เห็นชอบโครงการ           

                             ( นายสมัตพงษ์   ใหม่น้อย )      

                                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

                    

                                             ว่าท่ี  พ.ต.                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (นายสุชิน   ชาญสูงเนิน) 

              ผูอ้ำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

126 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานกิจการนักเรียน 

ช่ือโครงการ     พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานกิจการนักเรียน 

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการมาตรฐาน  

กลยุทธ์ สพม.40   ข้อ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เป�นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง ส่วนท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบ  

      ส่วนท่ี 2 มาตรฐานคุณภาพครูท่ีปรึกษา/ครูประจำชั้นสวนกุหลาบ  

    ส่วนท่ี 4 มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสวนกุหลาบ  

    ส่วนท่ี 5 มาตรฐานคุณภาพการจัดบริหารจัดการเครือข่ายสวนกุหลาบ  

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ข้อ 4 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

กลุ่มบริหารงาน    กิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์ และคณะ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

งบประมาณ   215,540 บาท 

กลุ่มเป้าหมาย    นักเรียน จำนวน 442 คน และครู จำนวน 34 คน 

 

 

หลักการและเหตุผล  



 
 

           กิจการนักเรียนเป�นอีกหนึ่งภาระงานที่สำคัญ โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการเพื่อสร้าง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป�นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและ

กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิต

สาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัว มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้

และมีภูมิธรรม            

 ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนเป�นป�จจัยสำคัญนำไปสู ่ความสำเร็จ  

ให้นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาไปสู่ความเป�นเลิศตามศักยภาพ มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย โครงการนี้จึงคาดหวังท่ีจะกำหนดแนวทางและให้ความสำคัญของ

มาตรฐานการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ซ่ึงจะเป�นประโยชน์ต่อการจัดการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ 

ด้านผลผลิต  (Output) 

  เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน  

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ “มาตรฐานการปฏิบัติงานการ

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

เป้าหมาย 

     1. ด้านปริมาณ   นักเรียน จำนวน 442 คน และครู จำนวน 34 คน 

      2. ด้านคุณภาพ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีผลการประเมิน “มาตรฐานการปฏิบัติงานการ

มัธยมศึกษาพ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” ไดร้ะดับคุณภาพ (ค่าฐานนิยม) 3 ข้ึนไป 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 



 
 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 งานกิจการนักเรียน 

-รวบรวมข้อมลูและจัดทำระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรยีน 

-ทำแผนงานกิจการนักเรียน 

-กำหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบงานกิจการนักเรยีน        

-ประสานงานกิจการนักเรียน 

-ส่งเสรมิและพัฒนางานกิจการนักเรียน     

-ประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน                                           

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

กิจกรรมท่ี 2 งานวินัยนักเรียน 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกต่างๆ 

-จัดกิจกรรมรณรงคส์ร้างเสริมพฤติกรรมระเบียบวินัย  

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

กิจกรรมท่ี 3 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน (เอกสารแผนงาน/โครงการ/คูม่ือคร ู

-งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

-รู้จักนักเรียนเป�นรายบุคคล (การดำเนินงาน/เอกสารหลักฐานการรูจ้ัก 

-นักเรียนเป�นรายบุคคล ได้แก่ บันทึกข้อมูลเบ้ืองต้น/บันทึกการสัมภาษณ์/ 

-บันทึกการเยี่ยมบ้าน/บันทึกโฮมรมู/SDQ/EQ/แบบประเมินความเสี่ยง 

-ด้านต่างๆ) 

-คัดกรองนักเรียน (เครื่องมือสำหรบัใช้ในการคัดกรองนักเรียน/การคดักรอง 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นางชมภูนุช นานาพร 



 
 

-นักเรียนยากจน) 

 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-ดำเนินงานป้องกันการแก้ไขป�ญหานักเรียน (ประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน  

-ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

-ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพนักเรยีน (ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 

-ท่ีเก่ียวข้อง) 

-ส่งต่อนักเรียน (ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 

-ประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เอกสารสรุป 

-รายงานผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

  

กิจกรรมท่ี 4 งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกต่างๆ 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-ดำเนินงานสภานักเรียน 

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.พรรณวิภา  วงศ์ประดิษฐ์ 

กิจกรรมท่ี 5 งานยาเสพติดและโรคเอดส ์

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกต่างๆ 

-จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขป�ญหาพฤติกรรมด้านยาเสพติดและโรคเอดส์  

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายสุรัตน ์ พาม ี



 
 

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

กิจกรรมท่ี 6 งานโรงเรียนคณุธรรม 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรม 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป�นประโยชน์ 

-ยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติด ี

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายสมบูรณ์  จิรวัฒน์ศิวาพร 

กิจกรรมท่ี 7 งานกีฬานักเรียน 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาด้านกีฬาและการออกกำลังกาย  

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ ์

กิจกรรมท่ี 8 งานแนะแนว    

-จัดทำโครงสร้างการบริหาร/แผนภูม/ิขอบข่ายงาน และกำหนดผูร้ับผิดชอบ  

-จัดสถานท่ี สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลย ี

-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแนะแนว  

-หาเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องกับงานแนะแนวท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

-ดำเนินการแนะแนวท้ังด้านการศกึษาต่อ/การอาชีพ/สังคมและส่วนตัว 

-กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

 

 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นางปทุมพร  เคนยา 



 
 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 9 งานกิจกรรมนักเรยีน 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกต่างๆ 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาพฤติกรรมนอกหลักสตูร  

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.รังสิมา  อินทะนินท ์

กิจกรรมท่ี 10 งานสวัสดิการนักเรยีน 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกต่างๆ 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุนด้านสวัสดิการนักเรียน  

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นางปทุมพร  เคนยา 

กิจกรรมท่ี 11 งานทัศนศึกษา 

-เสนอและขออนุมตัิ โครงการ 

-ประชุมคณะครูท่ีรับผดิชอบ 

-ติดต่อประสานงานสถานท่ีและพาหนะ 

-จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑก์ารศึกษาแห่งชาติ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย  

-ประเมินผล/สรุป/วิเคราะห์และรายงานการดำเนินโครงการ 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นางถาวร  เทยีนสีม่วง 

กิจกรรมท่ี 12 งานศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน (ศูนย์ ฉก.ชน.) 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นางปทุมพร  เคนยา 



 
 

-จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรม 

-จัดการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทาง ศูนย์ ฉก.ชน. ของ สพฐ. 

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

กิจกรรมท่ี 13 งาน To Be Number One 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดทำแบบบันทึกพฤติกรรม 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทาง To Be Number One  

-สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาต่อไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.แพรวพิรยา  เตมิแก้ว 

กิจกรรมท่ี 14 งานโรงเรยีนสุจริต 

-สำรวจสภาพป�ญหา/แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมเพ่ือกำหนดข้ันตอน/ 

-หลักการรปูแบบการดำเนินการ/การวัดผลประเมินผล 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาพฤติกรรมด้วยกิจกรรม “เรยีนดี กิจกรรมเด่น  

-เน้นคุณธรรม นำชุมชน”  

-สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

-นำข้อมูลท่ีไดเ้ป�นฐานในการวางแผนงาน/โครงการในป�การศึกษาตอ่ไป 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 น.ส.ทิพยร์ัตน์  วิรานันท ์

 

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น 215,540 บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 

ท่ีใช้งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 งานกิจการนักเรียน 1,500 1/2563 



 
 

2 กิจกรรมท่ี 2 งานวินัยนักเรียน 1,500 1,2,3,4/2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23,000 1,2,3,4/2563 

4 กิจกรรมท่ี 4 งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 3,200 1,2,3,4/2563 

5 กิจกรรมท่ี 5 งานยาเสพติดและโรคเอดส ์ 3,500 1,2,3,4/2563 

6 กิจกรรมท่ี 6 งานโรงเรียนคณุธรรม 4,000 1,2,3,4/2563 

7 กิจกรรมท่ี 7 งานกีฬานักเรียน - 1,2,3,4/2563 

8 กิจกรรมท่ี 8 งานแนะแนว    54,000 1,2,3,4/2563 

9 กิจกรรมท่ี 9 งานกิจกรรมนักเรยีน 35,000 1,2,3,4/2563 

10 กิจกรรมท่ี 10 งานสวัสดิการนักเรยีน - 1,2,3,4/2563 

11 กิจกรรมท่ี 11 งานทัศนศึกษา 82,840 4/2563 

12 กิจกรรมท่ี 12 งานศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียน (ศูนย์ ฉก.ชน.) - 1,2,3,4/2563 

13 กิจกรรมท่ี 13 งาน To Be Number One 3,500 1,2,3,4/2563 

14 กิจกรรมท่ี 14 งานโรงเรยีนสุจริต 3,500 1,2,3,4/2563 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 
วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 งานกิจการนักเรียน 

-จัดทำคู่มือระเบียบข้อบังคับงานกิจการนักเรยีน 

-ส่งเสรมิและพัฒนางานกิจการนักเรียน     

-เอกสารรายงานผลงานกิจการนักเรียน 

1,500   

300 

1,000 

200 

   



 
 

กิจกรรมท่ี 2 งานวินัยนักเรียน 

-จัดทำแบบบันทึกต่างๆ 

-จัดกิจกรรมรณรงคส์ร้างเสริมพฤติกรรมระเบียบวินัย  

-เอกสารรายงานผลงานวินัยนักเรยีน 

1,500   

300 

1,000 

200 

   

กิจกรรมท่ี 3 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-เอกสารแผนงาน/โครงการ/คู่มือครูงานระบบดูแลฯ 

-เอกสารหลักฐานการรู้จักนักเรียนเป�นรายบุคคล  

-การเยี่ยมบ้าน 

-เครื่องมือคัดกรองนักเรียน/นักเรยีนยากจน 

-ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

-ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

-เอกสารรายงานผลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

23,000   

500 

2,000 

9,000 

500 

10,000 

500 

500 

   

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 
วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 4 งานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

-การเลือกตั้งประธานนักเรียน 

-กิจกรรมสภานักเรียน 

-เอกสารรายงานผลงานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

3,200   

1,000 

2,000 

200 

   

กิจกรรมท่ี 5 งานยาเสพติดและโรคเอดส ์

-กิจกรรมโรงเรยีนสีขาว 

-กิจกรรมโรงเรยีนปลอดบุหรี ่

3,500   

1,000 

1,000 

1,000 

500 

   



 
 

-กิจกรรมป้องกัน/แก้ไขป�ญหายาเสพติดและโรคเอดส ์

-เอกสารรายงานผลงานยาเสพติดและโรคเอดส ์

กิจกรรมท่ี 6 งานโรงเรียนคณุธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป�นประโยชน์ 

-ยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติด ี

-เอกสารรายงานผลงานโรงเรียนคณุธรรม 

4,000   

1,000 

1,000 

1,000 

500 

500 

   

กิจกรรมท่ี 7 งานกีฬานักเรียน -      

กิจกรรมท่ี 8 งานแนะแนว    

-พัฒนาการบริการงานแนะแนว 

-แนะแนวศึกษาต่อ 

-กิจกรรมสัมพันธ์น้องพ่ี สุภาพบุรษุสวนกุหลาบ 

-ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ในสภาวะปลอดภัย 

54,000   

30,000 

10,000 

6,000 

8,000 

   

กิจกรรมท่ี 9 งานกิจกรรมนักเรยีน 

-กิจกรรมนอกหลักสตูรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

-เอกสารรายงานผลงานกิจกรรมนักเรียน 

35,000   

30,000 

500 

   

กิจกรรมท่ี 10 งานสวัสดิการนักเรยีน -      

กิจกรรมท่ี 11 งานทัศนศึกษา 

-ค่าพาหนะ รถโดยสารรับจา้ง  4  คัน 

-ค่าเบ้ียเลี้ยง ครู/นักเรียน/พนักงานขับรถ 

-ค่าของท่ีระลึก          

82,840 

(งบเงิน

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรยีน) 

  

56,000 

21,840 

1,000 

4,000 

   



 
 

-ค่าน้ำมันและค่าทางด่วนรถตู ้        

กิจกรรมท่ี 12 งานศูนย์เฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือ

นักเรียน (ศูนย์ ฉก.ชน.) 

-      

กิจกรรมท่ี 13 งาน To Be Number One 

-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทาง To Be 

Number One  

-เอกสารรายงานผลงาน To Be Number One 

3,500   

 

3,000 

500 

   

 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน ใช้สอย 
วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 14 งานโรงเรยีนสุจริต 

-กิจกรรม “เรยีนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม  

 นำชุมชน”  

-เอกสารรายงานผลงานโรงเรียนสจุริต 

3,500   

 

3,000 

500 

   

 

การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล/

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

ด้านผลผลิต  (Output)   

เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การสำรวจ 

-การสัมภาษณ ์

-แบบบันทึกข้อมูล 

-แบบสอบถามความคดิเห็น 

-แฟ้มสะสมงาน 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes)   



 
 

1. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู ่

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” 

ได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผลการ  

 ปฏิบัติงาน 

-เอกสารสรุปรายงานผล 

2. งานกิจการนักเรียนส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุนให้นักเรยีนทุกคน 

มีทักษะ มีความรูค้วามสามารถและการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตล่ะช่วงวัย  

  การปฏิบัติงาน 

 

 

ผู้เสนอโครงการ 

(นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

        (สุชิน     ชาญสูงเนิน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กลุ่มงาน/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

แผนงาน/โครงการ :  โครงการงานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน(ลูกเสอื – เนตรนาร)ี 

ยุทธศาสตรห์ลกั (กลยุทธอ์งคก์ร) : สง่เสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 

    และกจิกรรมสาธารณะ ใหน้ักเรยีนมคุีณธรรม จรยิธรรมอนัพงึประสงค ์มสีุขภาพกาย สุขภาพจติ มี

สุนทรยีภาพดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา  

ยุทธศาสตรย่์อย (กลยุทธแ์ผนงาน) : การพฒันาคุณภาพของนักเรยีน  

มาตรฐาน สมศ.  ขอ้. ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นนักเรยีนเป็นสาํคญั (ตวับงชีท้ี ่๖) 

มาตรฐาน สพฐ. ขอ้ : ครมูคีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั   

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ :  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ :  กองลูกเสอืโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

ลกัษณะโครงการ  :ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

.................................................................................................................................................................

... 

๑. หลกัการและเหตุผล 

 โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบรูณ์ เป็นโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานการศกึษามธัยมศกึษา 

๔๐ ตัง้อยู่ทีตํ่าบลท่าพล อําเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรยีนจะตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพและ     

ความพรอ้มดงัเจตนารมณ์ของกระทรวงศกึษาธกิาร ดว้ยหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

ไดกํ้าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ี อยูใ่นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทีมุ่่งเน้นพฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางดา้น

ร่างกาย จติใจ สตปัิญญา อารมณ์และสงัคม มุ่งเสรมิสรา้งเจตคต ิ คุณค่าชวีติ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่

พงึประสงค ์ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง สรา้งจติสาํนึกในการกัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวั

และปฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศชาต ิและการดาํรงชวีติไดอ้ย่างมคีวามสขุ 

 ดงันัน้เพื่อใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร กองลูกเสอืโรงเรยีน

สวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบรูณ์ ใหม้คุีณภาพตามเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ไดส้าํเรจ็ จงึไดจ้ดัทาํโครงการ

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน (ลูกเสอื – เนตรนาร)ี ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ดงันี้ 

๒. วตัถปุระสงค ์  

 ๑. เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ๒.เพื่อใหก้ารจดักจิกรรม ลกูเสอื เนตรนารเีป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการลูกเสอื

แห่งชาต ิ



 
 

 ๓.เพื่อใหลู้กเสอื เนตรนารไีดพ้ฒันาทางร่างกาย สตปัิญญา จติใจ มรีะเบยีบ มวีนิัย มคีวาม

สามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบ มกีารพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ ดา้นปรมิาณ 

 ๑. จาํนวนลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ จาํนวน ๙๐ คน 

๒. จาํนวนลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒ จาํนวน ๙๐ คน 

๓. จาํนวนลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ จาํนวน ๙๕ คน 

๓.๒ ดา้นคุณภาพ 

๑. ลูกเสอื เนตรนารโีรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ ไดพ้ฒันาทางร่างกาย สตปัิญญา จติใจ มี

ระเบยีบ มวีนิัย มคีวามสามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบ มกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

๔.  สถานท่ีดาํเนินการโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

๕. ระยะเวลา  ตลอดปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

๖.  วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาในการดาํเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

ขัน้เตรยีมงาน  

๑.ฝ่ายบรหิารประชุมปรกึษา วางแผนการ

ดาํเนินการ 

๒.เสนอโครงการและขออนุมตัโิครงการ 

๓.แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน 

๔.ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทุก

ฝ่าย 

๕.ดาํเนินการตามโครงการ 

๖.ตดิตามประเมนิผล 

๗.สรปุ-วเิคราะหแ์ละรายงานการดาํเนินการ

ตามโครงการ 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

๑ พ.ค.๖๓ -  

๓๑ ต.ค.๖๓ 

 

 

 

 

๓๕๕,๒๐๐ 

 

 

 

 

   กองลูกเสอื 

ร.ร.สวน           

    กุหลาบ  

   วทิยาลยั  

   เพชรบูรณ์ 

ขัน้ดาํเนินการฝึกอบรม 

๑. จาํนวนลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๑ จาํนวน ๙๐ คน 

๒. จาํนวนลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๒ จาํนวน ๙๐ คน 

๓. จาํนวนลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่๓ จาํนวน ๙๕ คน 

๔.จดัซื้อเตน้ทแ์ละวทิยุสือ่สาร 

 

 

           ตลอดปีการศกึษา   

           ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๕,๐๐๐ 

 

ขัน้สรุปผลการดาํเนินการ    



 
 

๑.ประเมนิผล 

๒. สรุปผลการดาํเนินงาน 

๓. รายงานเสนอฝ่ายบรหิาร 

กิจกรรม 

 ๑.การฝึกอบรมลูกเสอืเครื่องหมายวชิาลูกเสอืโลก 

 ๒.การฝึกอบรมลูกเสอืเครื่องหมายวชิาลูกเสอืชัน้พเิศษ 

 ๓.การฝึกอบรมลูกเสอืเครื่องหมายวชิาลูกเสอืหลวง 

 ๔.การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสอื 

 ๕.การฝึกอบรมลูกเสอืเครื่องหมายวชิาพเิศษลูกเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 

 ๖.การฝึกอบรมลูกเสอื Decency 

 ๗.การฝึกอบรมลูกเสอื Democracy 

 ๘.การฝึกอบรมลูกเสอื Drag-Free 

 ๙.การฝึกอบรมลูกเสอื อาสา กกต.เพื่อพฒันาประชาธปิไตย 

 ๑๐.การฝึกอบรมลูกเสอื อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ๑๑.การฝึกอบรมลูกเสอืจราจร 

 ๑๒.การอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสอื เนตรนารชีัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑และปีที ่๓ 

 ๑๓.งานชุมนุมลูกเสอื เนตรนารสีวนกุหลาบสมัพนัธช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒ 

 ๑๔.กจิกรรมวนัสาํคญั – การบําเพญ็ประโยชน์ของลูกสอืเนตรนาร ี

 ๑๕.จดัซื้ออุปกรณ์ลูกเสอื( เตน้ท–์ วทิยุสือ่สาร ) 

๗.งบประมาณ(งบกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนและงบกลาง) 

 นักเรยีน 

๑. ลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑ จาํนวน ๙๐ คน  ( ๑๓,๕๐๐ บาท) 

๒. ลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๒ จาํนวน ๙๐ คน ( ๑๔๙,๔๐๐ บาท) 

๓. ลูกเสอื เนตรนารรีะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ จาํนวน ๙๕ คน( ๒๘,๕๐๐ บาท) 

     รวม   ๑๙๑,๔๐๐ บาท  

 คร ู

๑.ค่าใชจ้่ายค่าอาหารครแูละวสัดุฝึกอบรม   ๑๕,๐๐๐  บาท ระดบัชัน้ ม.๑ 

๒.ค่าใชจ้่ายค่าอาหารครแูละวสัดุฝึกอบรม ๕๕,๐๐๐  บาท ระดบัชัน้ ม.๓ 

๓.ค่าใชจ้า่ยค่าอาหารครแูละวสัดุฝึกอบรม ๒๘,๘๐๐    บาท ระดบัชัน้ ม.๒ 

     รวม ๙๘,๘๐๐    บาท  

จดัซื้ออุปกรณ์ 

๑.วทิยุสือ่สารจาํนวน ๖ เครื่อง เครื่องละ ๑,๘๐๐ บาท รวม ๑๐,๘๐๐ บาท 



 
 

๒.เตน้ทน์อนขนาด ๘-๑๐ คน จาํนวน ๕ หลงั หลงัละ ๕,๕๐๐ บาท รวม ๒๗,๕๐๐ บาท 

๓ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งค่าย,ของทีร่ะลกึ,เชยีวเ์ตอร,์แต่งกาย   ๑๘,๐๐๐  บาท 

๔.ค่าน้ํามนัรถตู,้รถหกลอ้  ๑๒,๐๐๐  บาท       

 รวม  ๖๘,๓๐๐    บาท 

 รวม   ๓๕๘,๕๐๐  บาท 

๘.หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔๐ 

๙.ผู้รบัผิชอบโครงการ 

 ๑.คณะกรรมการบรหิารงานโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

 ๒.คณะกรรมการกองลูกเสอืโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 

๑๐.การประเมินผล 

ตวับ่งชีค้วามสาํเรจ็ วธิกีาร / 

ประเมนิผล 

เครื่องมอืวดั 

      กองลูกเสอื เนตรนารโีรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

เพชรบูรณ์ไดม้กีารพฒันาทางร่างกาย สตปัิญญา จติใจ มี

ระเบยีบ มวีนิัย มคีวามสามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบ มกีาร

พฒันาตนเองอยู่เสมอ 

ประเมนิโครงการ ๑.แบบสอบถาม 

๒.แบบสมัภาษณ์ 

๓.สภาพจรงิ 

๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ลูกเสอื เนตรนารโีรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ไดม้กีารพฒันาทางร่างกาย สตปัิญญา 

จติใจ มรีะเบยีบ มวีนิัย มคีวามสามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบ มกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอและมทีกัษะในดา้นการ

ดาํรงชวีติ                                 

 

       .ผูเ้สนอโครงการ 

                                        ( นายเอกลกัษณ์  หาพุทธา ) 

หวัหน้าลูกเสอื โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบรูณ์ 

 

.ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

                                         ( นายสมตัพงษ์  ใหม่น้อย) 

รองผูอํ้านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 



 
 

 

           ทีพ่.ต.             ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                                           (สุชนิ    ชาญสงูเนิน) 

                                ผูอํ้านวยการโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั เพชรบูรณ์ 
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แผนงาน  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป�นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง    

สอดคล้องกับมาตรฐาน 

     ด้านคุณภาพผู้เรียน     มาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔                                      

              ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี  ๑๔ ตัวชี้วัดท่ี   ๑๔.๑,๑๔.๒  

        ด้านมาตรการส่งเสริม    มาตรฐานท่ี ๑๕  ตัวชี้วัดท่ี ๑๕.๑,๑๕.๒    

สนองกลยุทธ์  สพฐ. ข้อท่ี   ๒      

ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ์ 

ลักษณะงาน/โครงการ ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการดำเนินการ   ตลอดป�การศึกษา 

 

๑.หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยเป�นประเทศท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวัน

สำคัญต่าง ๆ  มากมายท่ียึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ป�จจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็น

ความสำคัญ ขาดจิตสำนึกในการเป�นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในป�จจุบันเป�นสังคมแห่งการแข่งขันและรับ

วัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญและประเพณี โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์และโรงเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท้ัง 11 แห่ง  เพ่ือส่งเสริมให้

นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซ่ึงประเพณีและภูมิป�ญญา

ไทยไว ้โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญและประเพณีของชาวสวนกุหลาบและของชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ซ่ึงเป�นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป  

 

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา 

  ๒. เพ่ือปลูกฝ�งให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซ่ึง

ประเพณีท่ีดีงาม  รักความเป�นไทย 

 ๓.เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 

                 



 
 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑  ด้านปริมาณ 

  ๓.๑.๑ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกิจกรรม

วันวันสำคัญและประเพณี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

 ๓.๑.๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์วิทยาร้อยละ ๑๐๐ ได้ 

วันสำคัญและประเพณี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

       ๓.๒.๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ร้อยละ ๑๐๐  

ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีของโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 ๓.๒.๒ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐  มีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

     ๔.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   (ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง)  

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตาม

รายจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี ๑ วันวิสาขบูชา - -   กลุ่มสาระสังคมฯและงาน

กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๒  วันไหว้ครูและวันละ

อ่อนวัน 

-  ๓,๐๐๐ ๑๓ มิ.ย 

๖๒ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๓ วันสถาปนาโรงเรียน    ๒๔ มิ.ย 

๖๒ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๔ อาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา      

-  - ๑๙ ก.ค.

๖๒ 

กลุ่มสาระสังคมศึกษาและ

งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๕ วันรับขวัญเสมา     งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๖ วันแม่แห่งชาติ - ๓,๐๐๐ - ๑๒ ส.ค. 

๖๒ 

กลุ่มสาระสังคมฯและงาน

กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๗ วันป�ยะมหาราช - ๒,๐๐๐ - ๒๓ ต.ค. 

๖๒ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๘ วันพ่อแห่งชาติ - - - ๕ ธ.ค.๖๒ งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๙ วันป�จฉิมนิเทศ ม.๓ม.๖  ๓๐๐  ๔ มีนาคม 

๖๒ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมท่ี ๑๐ วันจากเหย้า  ๓๐๐๐  ๔มี.ค. ๖๒ งานกิจกรรมนักเรียน 



 
 

      

รวมท้ังส้ิน ๑๔,๐๐๐  (หนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 

 

๕.  การประเมินผล 

 

๖.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลการเรียนรู้  (Learning Outcome) 

นักเรียน คร ู ผู้บริหาร อ่ืน ๆ 

๑.นักเรียนมีความ

ภาคภูมิใจในสถาบันของ

ตนเองและในความเป�น

ไทยรักเทิดทูนสถาบัน

ชาติ ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์  

๒.นักเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมท่ี

พึงประสงค์  

๓.นักเรียนมีความรัก

ความสามัคคีในหมู่คณะ 

๔.นักเรียนมีคุณลักษณะ

ตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ 

๑.ครูมีความภาคภูมิใจใน

การมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม ของ

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์ รัก

ความเป�นไทย รักและ

เทิดทูนสถาบัน ชาติ 

ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

๒.ครูจัดการเรียนการ

สอนได้บรรลุตาม

เป้าหมายของหลักสูตร 

๑.มีความภาคภูมิใจใน

การมีส่วนร่วมของ

กิจกรรมและประเพณี

และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

ของโรงเรียนสนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์และ

วันสำคัญของชาติมีความ

รักความเป�นไทย รักและ

เทิดทูนสถาบัน ชาติ 

ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

๒. ผู้บริหารบริหารจัด

การศึกษาได้บรรลุตาม

๑.เป�นแบบย่างท่ีดีให้กับ

ผู้ปกครอง ชุมชนในการ

อนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม 

๒.ผู้ปกครอง ชุมชนรัก

ความเป�นไทย รักเทิดทูน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 

๑.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ

และประเพณีของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์ 

 ๒.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี

พึงประสงค์ 

๓.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซ่ึงประเพณีท่ีดี

งาม  รักความเป�นไทย 

 

- การสังเกต 

-การประเมินความพึง

พอใจของการจัดกิจกรรม 

-ประเมินจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 

-แบบบันทึกการสังเกต 

- แบบประเมินความพึงพอใจของ

การจัดกิจกรรม 

-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 



 
 

และอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน 

 

เป้าหมายและมาตรฐานท่ี

กำหนดตามแผนปฏิบัติ

การ 

 

 

    ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 

          ( นางสาวรังสิมา  อินทะนินท์ ) 

                                ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกิจกรรม 

                                               โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

 

    ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

        ( นายยุทธนา   ปานพันธุ์โพธิ์ ) 

                ตำแหน่งครู ปฏบิัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

           โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

     

       ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

        (สุชิน     ชาญสูงเนิน) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานแผนงานและงบประมาณ 

 

ช่ือโครงการ     พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานแผนและงบประมาณ 

สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี 1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการมาตรฐาน  

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง ส่วนท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพครอบครัวสวนกุหลาบ  

      ส่วนที ่  4 มาตรฐานคุณภาพการบร ิหารจ ัดการสถานศึกษาสวน 

                                          กุหลาบ  

    ส่วนที ่  5 มาตรฐานคุณภาพการจัดบร ิหารจ ัดการเคร ือข ่ายสวน 

                                          กุหลาบ  

กลยุทธ์แผนงานโรงเรียน  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ข้อ 4 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง 

กลุ่มบริหารงาน    การบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอำนวยพร   ภาเข็ม และคณะ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินงาน  1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 

งบประมาณ    
 

 

หลักการและเหตุผล  

           การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานศึกษามีการใช้วัสดุ – ครุภัณฑ์  เช่น  เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องก๊อปป��ปริ๊นต์   ซ่อมบำรุงรถยนต์และวัสดุสิ้นเปลือง  

วัสดุ – ครุภัณฑ์เหล่านี้เป�นเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ของโรงเรียนให้ประสบ

ความสำเร็จ  วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีใช้ มีการหมดอายุการใช้งาน  หรือเสื่อมสภาพ ต้องการการซ่อมบำรุงให้อยู่ใน

สภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายพัสดุจึงจัดทำโครงการจัดซ้ือจัดจ้างและซ่อมบำรุงพัสดุ-ครุภณัฑ์ข้ึน 

 การบริหารจัดการ งานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการวางแผนงาน  กลยุทธ์ และ

พัฒนาองค์การอย่างเป�นระบบ เพ่ือให้รู้ทิศทางในการพัฒนาจึงได้ดำเนินงานในด้านการจัดทำแผนงานของ

สถานศึกษาข้ึนมาข้ึนมา   การบริหารจัดการ งานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมีการ

ดำเนินงาน 

ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์  ให้ถูกต้องตามระเบียบของงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ

และสินทรัพย์  ฝ่ายงบประมาณจึงจัดทำโครงการพัฒนางานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ การบริหาร



 
 

จัดการ งานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น  งานด้านสาธารณูปโภค เช่น งานไฟฟ้า ประปา  โทรศัพท์ 

เป�นป�จจัยสำคัญท่ีต้องใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานตลอดเวลา และต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ  เพ่ือให้การ

บริหารจัดการงานสาธารณูปโภคเป�นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดโครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคภายใน

สถานศึกษา 

   

วัตถุประสงค์ 

ด้านผลผลิต  (Output) 

  เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ “มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน  

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes) 

 ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ “มาตรฐานการปฏิบัติงานการ

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

  

เป้าหมาย 

     1. ด้านปริมาณ   นักเรียน จำนวน 442 คน และครู จำนวน 34 คน 

      2. ด้านคุณภาพ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีผลการประเมิน “มาตรฐานการปฏิบัติงานการ

มัธยมศึกษาพ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 2560)” ไดร้ะดับคุณภาพ (ค่าฐานนิยม) 3 ข้ึนไป 

 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 

 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อจดัจ้างวัสดุอุปกรณ์  ซ่อมบำรุงพัสดุ- ครภุัณฑ์และซ่อมบำรุง 

สอบถามความต้องการซ่อมบำรุงวัสดุ ครภุัณฑ ์

1.เสนอโครงการต่อผูบ้ริหารเพ่ือพิจารณา 

2.ประชุมพิจารณาโครงการ 

3.ดำเนินการตามโครงการ 

4.ติดตามประเมินผล 

5.รายงานการดำเนินงานโครงการ 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 นางอำนวยพร   ภาเข็ม 

กิจกรรมท่ี 2 แผนงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

2.จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำป� 

3. จัดทำแผนงบประมาณ 

4. จัดทำแผนควบคุม ดูแล ตดิตามประเมินผลการดำเนินงานของงานและ

โครงการ 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
นางสาวพรรณวภิา   

วงค์ประดิษฐ ์

 



 
 

กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุและสินทรัพย์ 

1.สำรวจข้อมลูการบริหารจัดการงานงบประมาณ 

ทุกประเภท 

2.จัดทำโครงการพัฒนางานการเงิน การบัญชี  พัสดุและสินทรัพย ์

3. ดำเนินการพัฒนางานตามโครงการ 

4. กำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 

ตามโครงการฯ 

 5.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
นางสาวพรปวีณ์        

บุญเมฆ 

กิจกรรมท่ี 4  พัฒนางานสาธารณปูโภคภายในสถานศึกษา 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

2. จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟค่าโทรศัพท์  

 

1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 
นางสาวพรปวีณ์        

บุญเมฆ 

 

งบประมาณ 

 งบประมาณท้ังสิ้น 420,000 บาท   

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คำช้ีแจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ไตรมาส 

ท่ีใช้งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อจดัจ้างวัสดุอุปกรณ์  ซ่อมบำรุงพัสดุ- ครภุัณฑ์และซ่อมบำรุง 100,000 1,2,3,4/2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 แผนงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 2,000 1,2,3,4/2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานการเงิน  การบัญชี  การพัสดุและสินทรัพย์ 6,000 1,2,3,4/2563 

4 กิจกรรมท่ี 4 พัฒนางานสาธารณปูโภคภายในสถานศึกษา 312,000 

 

1,2,3,4/2563 

 รวม 420,000 1,2,3,4/2563 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบ

แทน 
ใช้สอย 

วัสดุ ครุ 

ภัณฑ์ วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อจดัจ้างวัสดุอุปกรณ์  ซ่อมบำรุงพัสดุ- 

ครุภณัฑ์และซ่อมบำรุง 

-วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 

100,000   

 

   

กิจกรรมท่ี 2 แผนงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

1. ค่าจัดทำเอกสารข้อมูลและเข้าเล่มเอกสาร 

2,000 

 

 2,000 

 

   



 
 

 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานการเงิน  การบัญชี  การ

พัสดุและสินทรัพย์ 

1.  ค่าจัดทำเอกสาร 

6,000   

 

6,000   

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนางานสาธารณปูโภคภายใน

สถานศึกษา 

1. ค่าไฟ 6 เดือนๆละ  50,000 บาท 

2. ค่าน้ำ 6 เดือนๆละ 1,000  บาท 

3. 3.ค่าโทรศัพท์6 เดือนๆละ 1,000  บาท 

312,000 

 

300,000 

6,000 

6,000 

  

 

30,0000 

6,000 

6,000 

   

 

การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล/

ประเมินผล 
เครื่องมือวัดผล/ประเมินผล 

ด้านผลผลิต  (Output)   

เพ่ือให้การดำเนินงานของกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู่ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 

2560)” ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การสำรวจ 

-การสัมภาษณ ์

-แบบบันทึกข้อมูล 

-แบบสอบถามความคดิเห็น 

-แฟ้มสะสมงาน 

ด้านผลลัพธ์  (Outcomes)   

1. ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนพัฒนาเข้าสู ่

“มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง 

2560)” ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

-การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

-แบบประเมินผลการ  

 ปฏิบัติงาน 

-เอกสารสรุปรายงานผล 

2. งานกิจการนักเรียนส่งเสริม/พัฒนา/สนับสนุนให้นักเรยีนทุกคน 

มีทักษะ มีความรูค้วามสามารถและการพัฒนาคณุภาพชีวิตอย่าง

เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตล่ะช่วงวัย  

  การปฏิบัติงาน 

 

 

                                ผู้เสนอโครงการ 

(นางอำนวยพร   ภาเข็ม) 

ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

 

                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสมัตพงษ์  ใหม่น้อย) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



 
 

 

 

 

        ว่าท่ี พ.ต.                 ผู้อนุมัติโครงการ 

           (สุชิน     ชาญสูงเนิน) 

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โครงการ  เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สนองนโยบาย  สพฐ   นโยบายท่ี 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

         นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกุลยุทธ์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง - 

กลุ่มบริหารงาน งานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

        กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2563 ถึง  30 กันยายน  2563 

งบประมาณ  145,000       บาท 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักเรียนจำนวน  400 คน ครูและบุคลากร  24 คน 

 

1. หลักการและเหตุผล : 

                แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้

สถานศึกษาต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป�นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เป�นโครงการท่ีรวบรวม

กิจกรรมต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ ท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป�นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ อีกท้ังเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ท่ีมีความถนัดและความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ 

 

2. วัตถุประสงค์  

ด้านผลผลิต (output) 

1. เพ่ือดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

2.  เพ่ือสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

3.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป�นเลิศ 

4.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ด้านผลลัพธ์ (outcomes) 



 
 

1. ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

2. สร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสนใจและความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความเป�นเลิศ 

4. ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

5. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิทยาศาสตร์สูงข้ึน และผู้เรียนมีความความถนัด 

ความสนใจทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง  
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้

ท่ีได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

 
  

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี สิงหาคม  63 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

2 นิทรรศการและสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ สิงหาคม  63 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

3 กิจกรรมส่งเสริมความเป�นเลิศทางวิชาการ สิงหาคม  63 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 1 เมษายน 63 -  

31มีนาคม  64 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สารเคมี            1 เมษายน 63 -  

31มีนาคม  64 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และคะแนน o-net 

1 เมษายน 63 -  

31มีนาคม  64 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์



 
 

 

งบประมาณท้ังส้ิน   145,000       บาท  รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

 

กิจกรรม งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดกิจกรรม

ศึกษานอกสถานท่ี 

20,000 20,000     

กิจกรรมท่ี 1 จัดนิทรรศการ

และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

1.จัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

จัดกิจกรรม 

2.เป�นเงินรางวัลในการ

แข่งขันในสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

12,500  

 

 

 

7,000 

  

 

5,500 

  

กิจกรรมท่ี 3.กิจกรรมส่งเสริม

ความเป�นเลิศทางวิชาการ 

1.รวมการแข่งขันความเป�น

เลิศทางวิชาการตามศูนย์การ

เรียนรู้ตางๆ 

5,000  

 

3,000 

 

 

 

 

 

2,000 

  

กิจกรรมท่ี 4.ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

50,000 20,000  

 

30,000   

กิจกรรมท่ี 5.จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์สารเคมี            

50,000  

 

 

 

50,000   



 
 

กิจกรรมท่ี 6.  กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและคะแนน o-net   

10,000 5,000 

 

 

 

 

 

5,000   

 

การวัดและการประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

 

กิจกรรมท่ี 1ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานท่ี 

 1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา ตามความสามารถสูงสุดตาม

ความสามารถของตนเอง 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 2นิทรรศการและสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา ตามความสามารถสูงสุดตาม

ความสามารถของตนเอง 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 3กิจกรรมส่งเสริมความ

เป�นเลิศทางวิชาการ 

1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา ตามความสามารถสูงสุดตาม

ความสามารถของตนเอง 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 4ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 

-สำรวจ -แบบสำรวจ 



 
 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อยู่ใน

สภาพสมบูรณ์และมีอุปกรณ์พร้อมใช้

งาน 

-สัมภาษณ์ -แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 5จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

สารเคมี 

    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มี

อุปกรณ์สารเคมีเพียงพอ   

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 6กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน 

o-net 

1.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา ตามความสามารถสูงสุดตาม

ความสามารถของตนเอง 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงข้ึน 

 2.ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์สารเคมีเพียงพอ 

 

 

                                                            

                 ผู้เสนอโครงการ 

                     ( นางอุษารัตน์  เรืองลัย ) 

                                             ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

          

                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นางสาวพรจิตร  เกษามูล) 

                              ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 



 
 

          ว่าท่ีพ.ต.                    ผู้อนุมัติโครงการ 

   (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
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โครงการ  เสริมสร้างและพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

สนองนโยบาย  สพฐ   นโยบายท่ี 1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

         นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองกุลยุทธ์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง - 

กลุ่มบริหารงาน งานบริหารงานท่ัวไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอนามัยโรงเรียน 

        กลุ่มบริหารงานท่ัวไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2563 ถึง  31 กันยายน  2563 

งบประมาณ  20,000 บาท 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  นักเรียนจำนวน  400 คน ครูและบุคลากร  24 คน 

 

2. หลักการและเหตุผล : 

               การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น   นับได้ว่ามี

ความสำคัญ และมีความจำเป�นอย่างยิ่ง    การท่ีบุคคลหนึ่งๆ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีนั้น   จะ

สามารถทำบุคคลนั้นๆ ประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ    ซ่ึงจะมี

องค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน   ท้ังในด้านการอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีและสวยงาม      การให้ความรู้ท่ี

ถูกต้องในเรื่องสุขภาพ     การรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์   การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  

เป�นต้น 

กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น    ประกอบด้วยกิจกรรมเด็กไทยทำได้   

อาหารปลอดภัย   เด็กไทยฟ�นดี   ซ่ึงเป�นงานในส่วนท่ีกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้รับผิดชอบดำเนินการ    

งานอนามัยโรงเรียนจึงเป�นงานท่ีให้บริการทางด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่ง   ท่ี 

โรงเรียนจัดไว้เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน     เพ่ือให้นักเรียนได้มี 

สุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์  แข็งแรง  ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ      ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้นักเรียน 

สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มท่ี  ตามสติป�ญญาและความสามารถของตน     เพ่ือท่ีจะได้เติบโต 

เป�นบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคตต่อไปในภายหน้าโดยเหตุนี้  งานอนามัยโรงเรียน  จึงเป�นการจัดบริการ

ทางด้านสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและจำเป�นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน    บุคลากรในโรงเรียนทุกคนและยัง

เป�นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อไป 

     



 
 

 

2. วัตถุประสงค์  

          1.  แนะนำ  ส่งเสริม  ป้องกันและแก้ไขป�ญหาสุขภาพอนามัยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจของ

นักเรียน 

 2.  บริการเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาสามัญประจำบ้านตามอาการแก่นักเรียน

และบุคลากรในโรงเรยีนทุกคน 

  3.  เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามัย  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันโรค 

  4.  ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและน่าอยู่ น่าใช้ 

  5.  รู้ป�ญหา  หาแนวทางป้องกันเก่ียวกับสุขภาพจิตและช่วยเหลือตนเองเพ่ือน  น้อง และผู้อ่ืนได้ 
 

เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 

3. เพ่ือดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 

4. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพ มีสิงแวดล้อมทีดีตามศักยภาพของตนเอง  
เชิงคุณภาพ 

          1.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยท้ัง ทางร่างกายและจิตใจดีข้ึน 

 2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถให้การปฐมพยาบาลข้ันต้นแก่ผู้อ่ืนได้ 

 3.  นักเรียนสามารถรู้ถึงป�ญหาและหาแนวทางป้องกันสุขภาพจิตได้ดีข้ึน 

 4. นักเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีอยู่ในสภาพท่ีเอ้ือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

1. จดัซ้ือเวชภณัฑย์า และเคร่ืองมือทาง    

การปฐมพยาบาล 

 1 ตุลาคม   2563- กนัยายน  2563 กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน 

2. จดัซ้ือครุภณัฑห์้องพยาบาล 1 ตุลาคม   2563- กนัยายน  2563 กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน 

3. การเผยแพร่ความรู้และรณรงคใ์นดา้น

สุขภาพอนามยั 

1 ตุลาคม   2563- กนัยายน  2563 กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน 

4. เฝ้าระวงัการเจริญเติบโต 1 ตุลาคม   2563- กนัยายน  2563 กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน 

5. เด็กไทยฟันดี กรกฎาคม 2563- สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอนามยัโรงเรียน 

6. อาหารปลอดภยั 

 

1 ตุลาคม   2563- กนัยายน  2563 
 



 
 

งบประมาณท้ังส้ิน   11,000       บาท  รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

 

กิจกรรม งบประมาณ

ท้ังส้ิน 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ 

วัสดุ น้ำมัน 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์

ยา และเครื่องมือทางการ

ปฐมพยาบาล 

5,000   5,000   

กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือครุภัณฑ์

ห้องพยาบาล 

5,000  

 

 5,000 

 

  

กิจกรรมท่ี 3.การเผยแพร่

ความรู้และรณรงค์ในด้าน

สุขภาพอนามัย 

1,000  

 

 

 

1,000   

กิจกรรมท่ี 4.  เฝ้าระวังการ

เจริญเติบโต 

-   

 

   

กิจกรรมท่ี 5.  เด็กไทยฟ�นดี   -      

กิจกรรมท่ี 6. อาหาร

ปลอดภัย 

-      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

การวัดและการประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 1จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา และ

เครื่องมือทางการปฐมพยาบาล 

 1.ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์ยา และ

เครื่องมือทางการปฐมพยาบาลอย่าง

เพียงพอ 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง

พยาบาล 

 1.ห้องพยาบาลมีครภุัณฑ์ อย่าง

เพียงพอ 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 3การเผยแพร่ความรู้และ

รณรงค์ในด้านสุขภาพอนามัย 

1.นักเรียนและบุคลากรได้รับข่าวสาร

และความรู้เก่ียวกับงานอนามัยอย่าง

ท่ัวถึง 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 4 เฝ้าระวังการ

เจริญเติบโต 

 1.นักเรียนมีสุขถาวะการเจริญเติบโต

อย่างเหมาะสม 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

กิจกรรมท่ี 5 เด็กไทยฟ�นดี   

   1.นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องการ

ตรวจดูแลฟ�น 

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 



 
 

   2.นักเรียนได้รับการตรวจและดูลัน

ทุกคน 

กิจกรรมท่ี 6 อาหารปลอดภัย 

 1.นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องอาหาร

ปลอดภัย 

  

-สำรวจ 

-สัมภาษณ์ 

-แบบสำรวจ 

-แบบสัมภาษณ์ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีท้ังทางด้านรางกายและจิตใจ 

 2.ห้องพยาบาลมีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 

 

 

 

 

         ผู้เสนอโครงการ 

                   ( นางอุษารัตน์          เรืองลัย ) 

                                                       ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 

                      

 

   ผู้เห็นชอบโครงการ 

                           (นายสมัตพงษ์    ใหม่น้อย) 

                                รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

   

                        ท่ีพ.ต.                           ผู้อนุมัติโครงการ 

                          (สุชิน   ชาญสูงเนิน) 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบรูณ์ 
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