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ประกาศโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร    

เรื่อง  แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  ๒๕๖๕   

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

                 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อําเภอบานดุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  
รวมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และท่ีปรึกษา ของโรงเรียน ไดรวมกันวางแผนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ต้ังเปาหมาย กําหนดแนวทาง ในการพัฒนา โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดําเนินงานในป
การศึกษา ๒๕๖๕   ซ่ึงไดวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปการศึกษา 
๒๕๖๔ และขอเสนอแนะของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) รอบ
สาม โดยการมีสวนรวมของนักเรียน ครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีปรึกษาและชุมชน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงาน  สามารถควบคุมการใชจายงบประมาณ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
      แผนปฏิบัติการเลมนี้ ไดผานความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และคณะกรรมการท่ีปรึกษาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารแลว จึงสามารถนําไปใชเปนคูมือแนวทางในการ

ปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  ได 
 

       ท้ังนี้ ตั้งแต  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เปนตนไป  

      

              ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๖  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕      
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โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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คํานํา 
 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อําเภอบานดุง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี รวมกับ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และท่ีปรึกษา ของโรงเรียน ไดรวมกันวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ตั้งเปาหมาย กําหนดแนวทาง ในการพัฒนา โดยกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๖๕   
ซ่ึงไดวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปการศึกษา ๒๕๖๔  และขอเสนอแนะ
ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบสาม โดยการมีสวนรวม
ของนักเรียน ครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีปรึกษา และชุมชน  จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินงาน ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถควบคุมการ
ใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร   หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอบุคลากร ใน
การจัดการศึกษา การดําเนินงาน สามารถควบคุมการใชจายงบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุด  อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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                                                                           ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  
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สวนที่  1 

                                                                               สภาพการจัดการศึกษา 
1. ประวัติโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

   โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตําบล  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อุดรธานี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งข้ึนดวยความ
ตองการของชุมชนตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  25 มีนาคม  พ.ศ. 2519  ซ่ึงเปดเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 ปการศึกษา 2519 มีนักเรียนท้ังสิ้นจํานวน  50 คน  มีสภาตําบลเปนผูดําเนินการ  โดยมีนายวิจิตร  คําสีลา 
เปนผูใหญบาน  นายประวัติ  แกววิเชียร  ครูใหญโรงเรียนชุมชนดงเย็น ใหความชวยเหลือดําเนินการ นายชาญ  
สรางนิทร  อาจารยใหญโรงเรียนบานดุงวิทยา  ใหคําปรึกษาแนะนํา  สนับสนุน  และไดรับงบประมาณจัดตั้งจาก 

   1.นางมาลา วรรณราม บริจาคท่ีดินจํานวน  18 ไร  มูลคา 14,000 บาท 

   2. ราษฎรบานดงเย็น บริจาคสมทบทุนสรางอาคารเรียนและคาท่ีดินเพ่ิมเติมจํานวน 17 ไร  20 ตารางวา 
มูลคา  34,000 บาท 

   3. คณะกรรมการสภาตําบลดงเย็นขออนุมัติเงิน พ.บ.ข. ป 2519  เพ่ือสรางอาคารเรียน จํานวน 7 หองเรียน  
มูลคา  14,000บาท 

   4. ผูมีจิตศรัทธาในอําเภอบานดุง บริจาคโตะ เกาอ้ี เปนเงิน 5,000 บาท โรงเรียนไดทําพิธีเปดเม่ือวันท่ี 3 
มิถุนายน พ.ศ.2519 โดยมีนายประเสริฐ บรรลุศิลป ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเปนประธาน 

   5. เม่ือปงบประมาณ 2520 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครูจํานวน 1 หลังงบประมาณ 70,000 บาท 

   6. เม่ือปงบประมาณ 2521  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารแบบ 106 ต งบประมาณ 1,000,000 บาท 

   7. เม่ือปงบประมาณ 2521  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชั่วคราว งบประมาณ 10,000 บาท 

   8. เม่ือปงบประมาณ 2522  ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู หลังท่ี 2 งบประมาณ 100,000 บาท 

   9. เม่ือปงบประมาณ2522  ไดรับงบประมาณกอสรางหองสวม งบประมาณ 43,500 บาท 

  10. เม่ือปงบประมาณ 2524  ไดรับงบประมาณกอสรางโรงฝกงานเกษตรกรรม งบประมาณ  620,000 บาท 

  11. เม่ือปงบประมาณ 2524  ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู หลังท่ี 3 งบประมาณ 191,000 บาท 

  12. เม่ือปงบประมาณ 2525  ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู หลังท่ี 4 งบประมาณ 208,000 บาท 

  13. เม่ือปงบประมาณ 2525  ไดรับงบประมาณกอสรางหองสวม งบประมาณ 70,000 บาท 

  14. เม่ือปงบประมาณ 2526  ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู หลังท่ี 5 งบประมาณ 218,000 บาท 

  15. เม่ือปงบประมาณ 2528  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารแบบ CS 208 A   (มพช.2/3) งบประมาณ 
1,000,000บาท 

  16. เม่ือปงบประมาณ 2528 ไดรับงบประมาณกอสรางโรงฝกงานอุตสาหกรรม งบประมาณ  434,300 บาท    
  17. เม่ือปงบประมาณ 2528 ไดรับงบประมาณกอสรางโรงฝกงานอุตสาหกรรม งบประมาณ   400,000 บาท 
  18. เม่ือปงบประมาณ 2532 ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักนักเรียนจํานวน  5 หลัง  ราคาหลังละ 80,000  
งบประมาณ 400,000 บาท 
   19. เม่ือปงบประมาณ 2532  ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู หลังท่ี 6งบประมาณ 230,000 บาท 
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 20.เม่ือปงบประมาณ 2533 ไดงบประมาณกอสรางบานพักนักการภารโรง งบประมาณ 
111,000 บาท 
 21. เม่ือปงบประมาณ 2535  ไดรับงบประมาณกอสรางบานพักครู หลังท่ี 7 งบประมาณ 381,000 บาท 
 22.เม่ือปงบประมาณ 2536 - 2537  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน แบบ 216 ล. งบประมาณ 
8,190,000 บาท 
 23. เม่ือปงบประมาณ 2537 ไดงบประมาณกอสรางรั้วลวดหนาม งบประมาณ 100,000 บาท 
 24. เม่ือปงบประมาณ 2538 ไดงบประมาณกอสรางถังเก็บน้ําฝน แบบ ฝ.33 งบประมาณ 80,000 บาท 
 25. เม่ือปงบประมาณ 2543 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบ 242 ล. งบประมาณ 
20,150,000 บาท 
 26. เม่ือปงบประมาณ 2543 ไดรับงบประมาณกอสรางหองสวม มาตรฐาน 6  ท่ีนั่ง/27 งบประมาณ 
208,000 บาท 
 27. เม่ือปงบประมาณ 2545 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารหอประชุม แบบ100/27  งบประมาณ 
3,815,000 บาท 
 28. เม่ือปการศึกษา 2559 คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษยเกาและชาวบาน ไดบริจาคเงินผาปาสมทบ
ทุนกอสรางรั้วกําแพงคอนกรีต งบประมาณ 169,000 บาท 
 29. เม่ือปงบประมาณ 2551 องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี มอบวัสดุ อุปกรณ หองเรียน
อิเล็กทรอนิกส ( E – Classroom ) จํานวน 1 ชุด  
 30. เม่ือปการศึกษา 2561  บริษัทอินแยบซอย จํากัด ปุยตราคนหัวปา มอบสนามบาสเกตบอล,     
สนามวอลเลยบอล และสนามตะกรอ มูลคา จํานวน  100,000 บาท พรอมอุปกรณกีฬา 
สภาพปจจุบันและผลงานของสถานศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไป  

        1.1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ท่ีตั้งเลขท่ี 312  หมู 5  ตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธกิาร  โทรศัพท 042-136068  โทรสาร 042-136068  e-mail : dongyenpit@hotmail.com  

        1.2 เปดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

        1.3 เนื้อท่ี 35 ไร  20 ตารางวา มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 8 หมูบาน ไดแกตําบลดงเย็น จํานวน  8 หมูบาน  ดังนี้ 

   หมูท่ี 1  บานดงเย็น      
หมูท่ี 2  บานปาเปา 

   หมูท่ี 3  บานดงแสนสุข   
หมูท่ี 4  บานดงสงา 

   หมูท่ี 5  บานดงสวรรค   
หมูท่ี 6  บานปาเปานอย 

   หมูท่ี 7  บานโนนชัยศิลป   
หมูท่ี 8  บานปาเปาทอง 
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2. ขอมูลดานการบริหารโรงเรียน 

2.1   ทําเนียบผูบริหาร 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง ปท่ีดํารงตําแหนง 
1. นายสนุก  สิริสถิตย ครูใหญ พ.ศ. 2519-2520 
2. นายจํารัส  สุวรรณบุตร    อาจารยใหญ พ.ศ. 2520-2521 
3. นายสิทธิศักดิ์  โสภา อาจารยใหญ พ.ศ. 2521-2526 
4. นายบัณฑิต  ตุงคะสมิตย อาจารยใหญ พ.ศ. 2527-2532 
5. นายยุทธศิลป  ศรีประทุมวงศ ผูอํานวยการ พ.ศ. 2532-2542 
6. นายขันธชัย  สิมมาโคตร ผูอํานวยการ พ.ศ. 2542-2547 
7. นายสุทัศน  บุตรอุดม ผูอํานวยการ พ.ศ. 2547-2551 
8. นายประมาณ  จุยประเสริฐ ผูอํานวยการ พ.ศ. 2551-2555 
9 นายธีระชัย  นนพิภักดิ์ ผูอํานวยการ พ.ศ. 2555-2561 
10 นายธวัชชัย  โสมาสวน ผูอํานวยการ พ.ศ. 2561-ปจจุบัน 

 

2.2  ผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน  

  นายธวัชชัย  โสมาสวน     ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ  

           ระดับการศึกษาสูงสุด          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  

ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต      พ.ศ. 2561  

2.3  รองผูอํานวยการโรงเรียน มีจํานวน  1  คน 

     นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู     ตําแหนง รองผูอํานวยการชํานาญการ  

                        ระดับการศึกษาสูงสุด       ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

                        ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต    วันท่ี  16  มิถุนายน  2565 
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3.  ขอมูลสําคัญของโรงเรียน 

 
 

     
 

 

 

   สัญลักษณ คบเพลิงลอมรอบดวยรัศมีเปลวไฟท่ีเปลงประกาย     

 คบเพลิง  หมายถึง สัญลักษณแหงความสามัคคีและสันติภาพ  

 การนําพาโรงเรียนมุงไปสูเปาหมายและประสบผลสําเร็จดังความมุงหวัง 

 เปลวไฟ หมายถึง ความรู ความเจริญงอกงาม ความสวางรุงเรือง 

 ของนักเรียน   

  ดานลางเปนปรัชญาโรงเรียนและแถบชื่อโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

ปรัชญาโรงเรียน     ขันติ  หิตะ  สุขาวหา 
       ความอดทนนํามาซ่ึงประโยชนสุข 
 คติพจน      ศึกษาดี  มีวินัย  ใจกลา  สามัคคี 
 อักษรยอ    ด.พ. 
 ชีวทัศนของโรงเรียน   ลูกหลานหลวงปูพรหม  ชื่นชมลําน้ําสงคราม  
      คนงามฟาเหลือง  เรืองรองรสพระธรรม 
 
 สีประจําโรงเรียน ฟา- เหลือง 

 
สีฟา  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย 
สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  ความสามัคคี 
อัตลักษณโรงเรียน ไหวสวย  รวยยิ้ม  อ่ิมบุญ 
เอกลักษณโรงเรียน มีคุณธรรม  นําความรู 
 
 

วันสถาปนาโรงเรียน     3 มิถุนายน 2519 
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แผนภาพท่ี 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2   แผนผังโรงเรยีนชาติตระการวิทยา 
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แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  จรดถนนสายบานดุง– อ.สวางแดนดิน 
 ทิศใต     จรดท่ีดินสาธารณะหมูบาน 
 ทิศตะวันออก  จรดท่ีนานายเขียน  วรรณราม 
 ทิศตะวันตก  จรดถนนเขาสูหมูบานดงสวรรค  ดงสงา  ดงเย็น 
ท่ีตั้ง 
 ตั้งอยูท่ีหมูท่ี  5  บานดงสวรรค  ตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย 41190  
ระยะทางหางจากจังหวัดอุดรธานี  87  กิโลเมตร หางจากอําเภอบานดุง  24  กิโลเมตร  และหางจากอําเภอ  
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  20  กิโลเมตร 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล

 

ด้านบริหารงานท่ัวไป ด้านบริหารกิจการนักเรียน 

1.  การพัฒนาหลักสูตรขององสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรยีนและแหลงเรียนรู 
3. การวัดผลประเมินผล/เทียบโอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6. การนิเทศการศึกษา 
7. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. แนะแนวการศึกษา 
 

นายมกรธวชั สุรยิะกาญจน 
หัวหนากลุมบรหิารงานวิชาการ 

 

1. การจัดทําและเสนอของงบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการใชเงินและผลการดาํเนิน 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ

การศึกษา  
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารการบัญช ี
7. การบริหารพัสดแุละสินทรัพย 
 

นางจินตนา  หัสดร 
หัวหนากลุมบรหิารงานงบประมาณ 

1. การวางแผนอัตรากําลัง 
2. การสรรหาและการบรรจ ุ
3. การเสรมิสรางประสิทธิภาพใน

การปฏบิัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินัย  
5. การออกจากราชการ 
6. การอบรมพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษา 
 

นายมานะ  เมฆศร ี

หัวหนากลุมบรหิารงานบุคคล 

1. การดําเนินงานธุรการ  
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งานพัฒนาระบบเครือขายและขอมูลสาระสนเทศ 
4. การประสานและพัฒนาเครอืขายการศึกษา 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  
6. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการงบประมาณ

บุคลากรและบริหารทั่วไป 
8. ดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
9. การรับนักเรียน 
10. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. ประสานราชการกับ สพม.และหนวยงานอ่ืนๆ 
12. การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 
13. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

 

นายวสันต  เมิกขวง 

หัวหนากลุมบรหิารงานทั่วไป 

1. งานสงเสริมกิจการนักเรียน 
2. การจัดทําสํามะโนนักเรียน 
3. งานระดับชั้นเรียน 
4. งานปองกันปญหายาเสพตดิ 
5. งานปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรียน 
6. งานพัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
7. งานรักษาความปลอดภยั 
8. งานสงเสริมประชาธิปไตย 
9. งานอนามัยโรงเรียน 
10. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
11. งานสงเริมประชาธิปไตย 
12. งานทุนการศึกษา 
 

นายปรชีาชยั  เอ้ียงลักขะ 
หัวหนากลุมบรหิารงานกิจการ

นักเรียน 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ป  พ.ศ. 2565 - 2568 

ผูบริหารสถานศึกษา 
นายธวัชชัย  โสมาสวน 

 
รองผูอํานวยการฯ 
นางสาวสุพรรณ ี เกตุอยู 
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4.  ขอมูลนักเรียนปการศึกษา  2565  (ขอมูล ณ วันท่ี 10  เดือน มิถุนายน 2565)   

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 3 43 54 97 32 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 2 36 36 72 36 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 2 33 30 63 31 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 11 14 25 12 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 9 27 36 18 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 14 19 33 16 

รวม 13 146 180 326  

5.  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

บุคลากรครู 

จํานวน วิทยฐานะ 

ชาย หญิง รวม ครู

ผูชวย 

ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

1. ฝายบริหาร 1 1 2 - - 1 1 - 

2. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - 1 1 - - - 1 - 

3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร - 3 3 - - 1 2 - 

4. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรฯ 2 1 3 - - 2 1 - 

5. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 1 2 3 - - 2 1 - 

6. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 2 - 2 - - 2 - - 

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะศึกษา 2 1 3 - 1 - 2 - 

8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1 1 2 - - - 2 - 

รวม 9 10 19 - 1 8 10 - 

10. ลูกจางประจํา 1 - 1      
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(ตอ)  

บุคลากรครู 

จํานวน วิทยฐานะ 

ชาย หญิง รวม ครู

ผูชวย 

ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 ค.ศ.4 

11. พนักงานราชการ - 1 1      

11. ครูวิกฤต - - -      

12. ครูอัตราจาง - 1 1      

13. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ - - -      

14. ลูกจางชั่วคราว - - -      

รวม 1 2 3      

รวมบุคลากรทั้งสิ้น 10 12 22      

กลุมบริหารงานบุคคล  :  1 กรกฎาคม 2565 
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6.  โครงสรางหลักสูตร  

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร       

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โดยจัด

สัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังนี้  

6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3) 

ช้ัน 
ภาษา 
ไทย 

คณติ 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตรฯ 

สังคม
ศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานฯ 
ภาษา
ตาง 

ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผูเรยีน 

สาระ
เพ่ิมเตมิ 

รวม 

ม.1 120 120 160 160 80 80 40 120 120 200 1,200 
ม.2 120 120 160 160 80 80 40 120 120 200 1,200 
ม.3 120 120 160 160 80 80 40 120 120 200 1,200 
รวม 360 360 480 480 240 240 120 360 360 600 1,200 

 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป เทากับ   1,200  ชั่วโมง 

สาระเพ่ิมเติมท่ีจัดแผนการเรียน คือ  - 

6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4– 6) 

ช้ัน 
ภาษา 
ไทย 

คณติ 
ศาสตร 

วิทยา 
ศาสตรฯ 

สังคม
ศึกษาฯ 

สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานฯ 
ภาษา
ตาง 

ประเทศ 

ก.พัฒนา
ผูเรยีน 

สาระ
เพ่ิมเตมิ 

รวม 

ม.4 
80 80  

3 ป 
เรียน 
360 
ชม. 

120 40 40  
3 ป 
เรียน 

40 ชม. 

80 120 ตาม
แผนการ
เรียนไม
นอย
กวา 

1,600 
ชม. 

ไมนอยกวา 
1,200 ชม. 

ม.5 
80 80 120 40 40 80 120 ไมนอยกวา 

1,200 ชม. 

ม.6 
80 80 80 40 40 80 120 ไมนอยกวา 

1,200 ชม. 

รวม 
240 240 360 320 120 120 40 240 360 ไมนอยกวา 

1,200 ชม. 

จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหนักเรียนเรียนท้ังป เทากับ   ไมนอยกวา 1,200    ชั่วโมง 

แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีตองการเนนเปนพิเศษ  คือ  

1)  วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร       

2)  ศิลป- การงานอาชีพ (เกษตร)   

7. ขอมูลอาคารสถานท่ี  ส่ืออุปกรณ ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรู 

7.1.  ขอมูลอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ  19 หลัง  ไดแก  

-  อาคารเรียน  4  หลัง      - อาคารอเนกประสงค 1 หลัง    

-  สวม 3  หลัง        - หอประชุม  1  หลัง    

จํานวนหองเรียนท้ังหมด 13 หองเรียน แบงเปน  
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- ชั้น ม.1  จํานวน  3 หอง     - ชั้น ม.4  จํานวน  2  หอง 

- ชั้น ม.2  จํานวน  2 หอง     - ชั้น ม.5  จํานวน  2  หอง 

- ชั้น ม.3  จํานวน  2 หอง     - ชั้น ม.6  จํานวน  2  หอง 

7.2.  ขอมูลส่ือ อุปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก 

1)  คอมพิวเตอร มีจํานวนท้ังหมด  20 เครื่อง  ใชเพ่ือการเรียนการสอน 20 เครื่อง  

          ใชสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได 29  เครื่อง ใชในงานบริหารจัดการ 9 เครื่อง   

2)  หองท่ีจัดไวใชในการปฏิบัติกิจกรรมมีท้ังหมด 6 หอง ไดแก  

- หองวิทยาศาสตร  จํานวน  1  หอง  35  ท่ีนั่ง  

- หองคอมพิวเตอร  จํานวน  1  หอง  35  ท่ีนั่ง  

- หองสมุด  จํานวน  1  หอง  40  ท่ีนั่ง  

- อาคารฝกงาน  จํานวน  3  หอง  70  ท่ีนั่ง 

- หองศิลปะ  จํานวน  1  หอง  35  ท่ีนั่ง 

- หองพลศึกษา  จํานวน  1  หอง  35  ท่ีนั่ง                                              

3)  พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ   

- สนามตะกรอ  - สนามฟุตบอล 

- หอประชุม  - แปลงผัก 

- แปลงนา   
 

8.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบาน 

8.1  หองสมุดมีขนาด 264  ตารางเมตร  จํานวนหนังสือท้ังหมดประมาณ  12,505  เลม  

การสืบคน การยืม และการคืนหนังสือ จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษานี้  คิดเปน  12  คน/วัน  

8.2  แหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  

 

แหลงการเรียนรูภายใน 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู/ท่ีตั้ง 

1.  หองสมุด  120 

2.  หองคอมพิวเตอร  150 

3.  หองดนตร-ีนาฏศิลป  100 

4.  ปายนิเทศ  45 

5.  สนามกีฬา  100 

6.  สวนหยอม 50 
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แหลงการเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู/ท่ีตั้ง 

1. วัดประสิทธธิรรม  3 

2. วัดผดุงธรรม  2 

3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็น  2 

4. สถานีตํารวจภูธรตําบลดงเย็น  1 

5. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  2 

8.3  ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญา/ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู นักเรียน        

ในปการศึกษาท่ีผานมา  

ปราชญชาวบาน 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู สาขา/เรื่อง ท่ีเช่ียวชาญ 

1. ไดรับความเมตตาจากพระวิสุทธิ์  สิริจันโท   

เจาอาวาสวัดประสิทธิธรรม ตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี   

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่อง

ในวันสําคัญตาง ๆ เชน  วันวสิาขบูชา  

การแหเทียนพรรษา  การถวาย

สังฆทาน  การสวดมนต 

2. นางทองใบ หมุนลี บานดงเย็น ตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง  

จังหวัดอุดรธานี     

ใหความรูกับนักเรียนเรื่อง การทอเสื่อ 

3. นายวิจิตร  อํามาตย  บานดงสงา  ตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  

จังหวัดอุดรธานี     

 

 

ใหความรูกับนักเรียนเรื่อง การ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนื่องใน

วันสําคัญตาง ๆ เชน  วันวิสาขบูชา               

การแหเทียนพรรษา  การถวาย

สังฆทาน  การสวดมนต  เปนตน  

 
9. ขอมูลชุมชน 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

     ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะลอมรอบดวยทุงนาและมีบานเรือนประมาณ 1,508 
หลัง  ชุมชนมีประชากรประมาณ 6,538 คน  บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก  องคบริหารสวนตําบล
ดงเย็น  อาชีพหลักของชุมชน คือ  เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ  วัดประสิทธิธรรม , คําชะโนด 

 2)  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี   
      ผูปกครองสวนใหญจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม 
 

12 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวตอป  30,000  บาท 

จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว  4  คน   
 3)  โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 

โอกาส (Opportunities) 

  -  ชุมชนมีความเขมแข็งและพรอมตอการใหการสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 
  -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  -  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ป  อยางมีคุณภาพ 
 ขอจํากัด/อุปสรรค(Threats) 

  -  นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน ตองการความชวยเหลือและสนับสนุนจากโรงเรียนในทุกดาน 

  -  ผูปกครองนักเรียนสวนมากไปประกอบอาชีพยังตางถ่ิน  นักเรียนตองอาศัยอยูกับปูยาตายาย                 
ทําใหมีปญหาชองวางระหวางวัย  ขาดผูดูแลนักเรียนอยางใกลชิด สงผลใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมของนักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคอนขางต่ํา 
  -  โรงเรียนตั้งอยูหางชุมชน  ไมมีรถประจําทางผาน การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
ตองอาศัยรถจางเหมา ทําใหอัตราคารถสูงเปนพิเศษ  ซ่ึงเปนปญหาของผูปกครองนักเรียนเปนอยางมาก 
  -  งบประมาณท่ีรัฐบาลสนับสนุนดานปจจัยพ้ืนฐานไมเพียงพอ 
  -  ความเจริญทางเทคโนโลยีทําใหนักเรียนหลงใหลและบริโภคในทางท่ีผิด 

10.  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรยีนดงเย็นพิทยาคาร    ประกอบดวย 

1.  นายอัครฉัตร  ขันธะมูล  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

2.  พ.ต.ท. จํารอง  ทับสีแกว  ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ  

3.  นายวัชรพงษ ผาขาวบวช  ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

4.  นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก   ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

5.  นายเพชรรัตน ดวงพาลา   ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

6.  นางสาวปยะนันท วรรณพฤกษ ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

7.  นายสมศักดิ์ พลเยี่ยม   ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

8.  นางสาวอรรคพร  เมฆสาย ผูแทนผูปกครอง 

9.  ร.ท.อารมณ  สุภาพ  ผูแทนศิษยเกา 

10.  นายสุนันท  หัสดร  ผูแทนองคกรชุมชน 

11.  นายพิทักษ  ผาขาวบวช  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

12.  นายสายตา  เย็นอารัญ  ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน 

13.  นายบัญดิษฐ  มีนารักษ  ผูแทนองคกรศาสนาอ่ืน 

14.  นายปรีชาชัย เอ้ียงลักขะ  ผูแทนครู 

15.  นายธวัชชัย  โสมาสวน  เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาท่ีผานมา จํานวน 6 โครงการ 71 

กิจกรรม 
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2.  

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
หลักฐานยืนยัน

ความสําเร็จ 

1. กลุมบริหารวิชาการ   

1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,355 รายงานผลกิจกรรม 

1.2 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 50,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 15,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 10,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 
40,000 

รายงานผลกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
25,000 

รายงานผลกิจกรรม 

1.6 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 60,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.7 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
20,000 

รายงานผลกิจกรรม 

1.8 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 
65,000 

รายงานผลกิจกรรม 

1.9 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
   25,000 

รายงานผลโครงการ 

1.10 ปฐมนิเทศปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน +รับนักเรียน 20,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.11 โครงการกีฬาภายใน 20,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.12 ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.13 สงเสริมและพัฒนาการวิจัย 1,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.14 พัฒนาระบบงานทะเบยีนวัดผลและประเมินผล 50,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.15 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.16 พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด3 ดี+รักการอาน 3,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.17 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 15,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.18 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนกิจกรรมนักเรียน 8,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.19 แนะแนวสงเสริมการศึกษาตอ และ กิจกรรม Open 

house เปดบานวิชาการ 
10,000 

รายงานผลกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

(ตอ)  

 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หลักฐานยืนยันความสําเร็จ  

1.20 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ(DMC) ขอมูลนักเรียน 12,000 รายงานผลกิจกรรม 

1.21 พัฒนาทักษะการอานการเขียน 2,000 รายงานผลกิจกรรม 

2. พัฒนาผูเรียน (เรียนฟรี  15  ป) งบประมาณ หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

2.1 จัดซ้ือวัสดุการเรียนวิชาดนตรี 93,175 รายงานผลกิจกรรม 

2.2 กิจกรรมวิชาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเนต 5,000 รายงานผลกิจกรรม 

2.3 กิจกรรมวันสําคัญ 35,075 รายงานผลกิจกรรม 

2.4 กิจกรรมคุณธรรม  นําวิชาการ 4,000 รายงานผลกิจกรรม 

2.5 อบรมสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3,000 รายงานผลกิจกรรม 

2.6 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานท่ี 70,125 รายงานผลกิจกรรม 

2.7 โครงการกิจกรรมบริการสารสนเทศ  ICT 70,125 รายงานผลกิจกรรม 

3. กลุมบริหารงบประมาณ งบประมาณ หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

3.1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ (คาครุภัณฑสํานักงาน) 15,355 รายงานผลกิจกรรม 

3.2 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงาน 10,000 รายงานผลกิจกรรม 

3.3 พัฒนางานการเงินและบัญช ี 5,000 รายงานผลกิจกรรม 

3.4 คาปรับปรุง/ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน งปม. 6,000 รายงานผลกิจกรรม 

4. กลุมบริหารงานบุคคล งบประมาณ หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล(คาจางบุคลากรอ่ืนๆ  

เชนพนักงานทําความสะอาด) 
16,255 

รายงานผลกิจกรรม 

4.2 อบรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจําปและศึกษาด

งาน 
10,000 

รายงานผลกิจกรรม 

4.3 พัฒนาครูสูมืออาชีพชุมชนแหงการเรียนรู PLC 10,000 รายงานผลกิจกรรม 

5. กลุมบริหารงานท่ัวไป งบประมาณ หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

5.1 พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียน 30,000 รายงานผลกิจกรรม 

5.2 งานอนามัยโรงเรียน 15,000 รายงานผลกิจกรรม 

5.3 กิจกรรมบริการสาธารณะ+สัมพันธชุมชน 10,000 รายงานผลกิจกรรม 

5.4 พัฒนาระบบงานสารบรรณและธุรการ 11,670 รายงานผลกิจกรรม 

5.5 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2,000 รายงานผลกิจกรรม 

5.6 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 4,000 รายงานผลกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

(ตอ)  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  (โดย สมศ.) 

        โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารผานการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ณ วันท่ี 27 สิงหาคม พุทธศักราช 

2564 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน   

 1. ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

      2. กระบวนการพัฒนา  

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีกระบวนการพัฒนานักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

          1. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning  

 2. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียน  

 3. สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณโดย

ผานกระบวนการจัดการเรียนรูของครู 

 4. จัดใหมีการวัดและประเมินผล “การรูเรื่องการอาน” (Reading Literacy) ตามแนวทาง                  

การประเมินของ PISA แลวนาํผลการประเมินมาพัฒนาการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนของนักเรียน 

 5. จัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆของชาติ มีความภูมิใจในความเปนไทย และเห็นคุณคาเก่ียวกับ                    

ภูมิปญญาไทย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีทองถ่ินและความเปนไทย นักเรียนไดรวมกิจกรรม           

วันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา 

 6. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน รวมทําความสะอาดวัดประสิทธิธรรมและวัดผดุงธรรม ให

ความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็นนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน                                            

(To Be Number One) 

  

6. กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน งบประมาณ หลักฐานยืนยันความสําเร็จ 

6.1 พัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียน 5,355 รายงานผลกิจกรรม 

6.2 ปองกันและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 3,000 รายงานผลกิจกรรม 

6.3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมหลักของผูเรียน 3,000 รายงานผลกิจกรรม 

6.4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 15,000 รายงานผลกิจกรรม 

6.5 โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 8,000 รายงานผลกิจกรรม 

6.6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 2,000 รายงานผลกิจกรรม 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

        

          7. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง มีภาวะทางอารมณและ

สุขภาพจิตท่ีดี เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็นไดเขารวมอบรมโครงการฟนสวยใหกับนักเรียน

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

          8. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษาตอและ

เตรียมความพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการอาชีพตางๆ  

          9. สงเสริมใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โดยโรงเรียนไดจัด

กิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน 

          10. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ดนตร ี– นาฏศิลป  

 กระบวนการพัฒนาดังกลาวขางตน สงผลใหสถานศึกษามีผลการดําเนินงานดานนักเรียน ดังนี้ 

           1. จากการท่ีครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning สงผลใหนกัเรียนรอยละ 70               

มีความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทยอยูในระดับดี ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด นักเรียนรอยละ 70 

สามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง และสนทนาไดอยางงายๆ นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ

สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลได  

   2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงข้ึนในรายวิชาคณิตสาสตรและ

วิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และเฉลี่ยสูงข้ึนในรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาในระดับ          

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษาตอและเตรียมความพรอมเขา              

สูการประกอบอาชีพ จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการอาชีพตางๆ  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนรอยละ 70   

 5. นักเรียนสามารถเลนดนตรีพ้ืนบานอีสาน (โปงลาง )ได โดยโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดจัดตั้งวง

ดนตรีพ้ืนบานอีสาน (โปงลาง) 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

จุดเดน 

           โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีจุดเดนดานคุณภาพนักเรียน ดังนี้ 

           1. นักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี มีความกระตือรือรนและสนใจในการเขา

รวมกิจกรรม 

  2. โรงเรียนมีสัญญาณอินเตอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและทุกหองเรียนมีโทรทัศนอัจฉริยะ                 

(Smart TV) เพ่ือใชเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน  

 3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยไดรับการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมโดยสอดแทรกในการเรียนการสอน 

 4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดรับความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตําบลในการเชิญวิทยากร

ภายนอกมาทบทวนเก่ียวกับเทคนิคการเรียนวิชาคณิตสาสตรใหกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีผลงานทางดานวิชาการ 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนยังไมพบความถนัดของตนเอง เม่ือสําเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษา 

 3. สงเสริมใหนักเรียนใชความรูทางดานเทคโนโลยีอยางสรางสรรค และใชในการพัฒนาความรู

ความสามารถและศักยภาพของตนเองใหมากข้ึน 

    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

 1. ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

      2. กระบวนการพัฒนา  

    โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดดําเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการดานตางๆ ดังนี้ 

           ดานเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีการกําหนดมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน          

มีกิจกรรม โครงการตางๆท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 

           ดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพตามวงจร PDCA จึงทํา

ใหการบริหารจัดการดานตางๆมีประสิทธิภาพ  มีระบบบริหารใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ                 

อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

กําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ติดตามผล

การดําเนินงาน และจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา โดยผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 

           ดานการพัฒนาวิชาการท่ีเนนนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนักเรียน เชน หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 

           ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสงเสริมใหครูไดรับการอบรมครูดานวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

           ดานจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีโครงการปรับปรุง ซอมแซม และดูแลอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนของ

โรงเรียนทุกปการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

  ดานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู ระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนเปนหมวดหมู เปนปจจุบัน มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา

ระบบเครือขายภายในและภายนอก พัฒนาระบบซอมบํารุง 

 กระบวนการพัฒนาดังกลาวขางตน สงผลใหโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพอยางตอเนื่อง ไดแก 

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ผลกาประเมินภายในอยู

ในระดับคุณภาพดีเลิศและโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารผานการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก                             

(พ.ศ. 2564-2568) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ณ วันท่ี 

27 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 

 2. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

สอดคลองตามหลักสูตรโรงเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูไดรับการอบรมและพัฒนาตนเอง

ดานวิชาการและวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอทุกกลุมสาระการเรียนรูตลอดปการศึกษา 

 4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัดภูมิทัศนของโรงเรียนไดอยางสวยงาม มีความรมรื่น สะอาด เปน

ระเบียบ มีหองปฏิบัติการตางๆ  

 5. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหมี

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนนํามาใชในการจัดสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารไดอยางประสิทธิภาพ  

 3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

    จุดเดน 

      1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและมีความสามารถบริหารจัดการดานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริม

กิจกรรมตางๆเพ่ือตอบสนองนโยบาย  

      2. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจท่ีโรงเรียนกําหนดชัดเจน

สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน รวมท้ังทันตอเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปน

ระบบวางแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง  

      3. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูท่ีปรึกษาเขาเยี่ยมบาน

นักเรียนทุกคน 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

                 4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีการนิเทศภายในครูผูสอนและนําขอมูลมาใชในการ

พัฒนาบุคลากรและพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน 

      5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

                  จุดท่ีควรพัฒนา 

      1. สงเสริมใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

นักเรียน สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง  

                2. สงเสริมใหครูและบุคลากรนํากระบวนการวิจัยมาใชในการพัฒนานักเรียน 

                3. ซอมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใหมีความสะอาด รมรื่น 

     4. เชิญชวนนักเรียนใหเขาใชหองสมุดใหมากท่ีสุด  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ   

 1. ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

      2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ไดดําเนินกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ ดังนี้ 

 ดานจัดระบบการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัดการเรียนสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับ

ความรูความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ครูมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง การอบรมตามท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดและผานการอบรมจากหนวยงานอ่ืนๆและตามความสนใจ 

สามารถนําความรู ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาใชในการพัฒนาปรับปรุงการเรยีนการสอนในหองเรียน

 ดานใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความ

พรอมดานสัญญาณอินเตอรเน็ต  ทุกหองเรียนมีสื่อการเรียนการสอนทุกหองเรียน มีหนังสือเรียน สื่อวัสดุ

อุปกรณเพียงพอกับนักเรียน จัดใหมีสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนท่ีสะอาด รมรื่น 

 ดานการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีการจัดชั้นเรียนสรางบรรยากาศใหเหมาะสมตอการเรียน มีระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรยีน ครท่ีูปรกึษารูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูใชแบบคัดกรองพฤติกรรมนกัเรียน  

 ดานตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนานักเรียน 

 ครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตร โดยการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง กําหนดการ

วัดและประเมินผลอยางเปนระบบ ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย 

ตลอดจนใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและนักเรียนนําไปใชประโยชน 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

  

             ดานการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู โรงเรียนมีระบบนิเทศการจัดการเรียนรูทุกภาคเรียน ครูไดรับการนิเทศจากหัวหนากลุม

สาระการเรียนรู หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และจากผูอํานวยการโรงเรียน ครูนําผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู  

 กระบวนการพัฒนาดังกลาวขางตน สงผลใหโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ครูรอยละ 100 มีแผนจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญท่ีกระตุนใหนักเรียนไดรับ

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 สามารถผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันตางๆ 

3. ครูรอยละ 90 ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

4. ครูรอยละ 95 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูผานแอพพลิเคชั่น (Application) 

5. ครูมีระบบชวยเหลือนักเรียนท่ีดี ครูทุกคนไปเยี่ยมบานนักเรียนรอยละ 100  

6. ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาทุกปการศึกษาและโรงเรียนมีทุนการศึกษา                  

ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

    1. ทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF) จํานวน 5 ราย 

  2. ทุนเรียนดีหรือยากจนและทุนนักเรียนจิตอาสา จํานวน 42 ทุน 

  3. ทุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จํานวน 108 ทุน 

7. ครูรวมกันดูแลนักเรียนในบริเวณโรงเรียน และรับ-สงนักเรียนกลับบาน รวมกันบริจาค

ของขวัญใหนักเรียนและจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนในวันข้ึนปใหม และนักเรียนก็รักครูแสดงความกตัญูผานพิธี

ไหวครูประจําปและรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนอยางมีความสุข 

8. ครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ

วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน 

  1. นําไปใชพัฒนาการเรียนรู โดยครูชี้แจงหลักเกณฑการประเมินผลใหนักเรียนทราบกอน

เรียน 

  2. กําหนดปฏิทินการวัดผลและติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน 

       9. ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูล

ปอนกลับเพ่ือนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการจัดตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และผูอํานวยการโรงเรียน ครูไดรับ

นิเทศการจัดการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

    จุดเดน 

      1. ครูมีความตั้งใจ มุงม่ันพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และใชวิธีสอน ใชสื่อ แหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตลอดจนใชวิธีการ

ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

      2. ครูสงเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อ เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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               3. โรงเรียนมีโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู นิเทศครูอยางเปนระบบ 

    4.  โรงเรียนไดรับความเมตตาจากพระวิสุทธิ์  สิริจันโท  เจาอาวาสวัดประสิทธิธรรม ตําบลดงเย็น 

จัดตั้งกองทุนการศึกษาสิริจันโท เพ่ือมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 

     จุดท่ีควรพัฒนา 

      1. ครูศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลายหลายข้ึน มีการผลิตสื่อการเรียน   

การสอนเอง  

       2. การจัดกิจกรรมท่ีเนนสมรรถนะนักเรียนใหมากข้ึน สงเสริมนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง  

    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 

 1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐาน คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพนักเรียน 4.10 ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.10 ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

4.10 ดีเลิศ 

คาเฉล่ียรวม/ระดับคุณภาพ  4.10 ดีเลิศ 
 

หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  

  4.50 – 5.00  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  

  3.50 – 4.49  อยูในระดับ ดีเลิศ  

  2.50 – 3.49  อยูในระดับ ดี  

  1.50 – 2.49  อยูในระดับ ปานกลาง  

  ต่ํากวา 1.50   อยูในระดับ  กําลังพัฒนา 

 2. กระบวนการพัฒนา 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีกระบวนการพัฒนานักเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

 ดานคุณภาพนักเรยีน 

            1. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning  

  2. สงเสริมใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีพัฒนาสมรรถนะสําคัญของนักเรียน  

  3. สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การเขียน การคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ

โดยผานกระบวนการจัดการเรียนรูของครู 

  4. จัดใหมีการวัดและประเมินผล “การรูเรื่องการอาน” (Reading Literacy) ตามแนวทางการ

ประเมินของ PISA แลวนําผลการประเมินมาพัฒนาการอาน การคิดวิเคราะหและการเขียนของนักเรียน 
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               5. จัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆของชาติ มีความภูมิใจในความเปนไทย และเห็นคุณคา

เก่ียวกับภูมิปญญาไทย นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีทองถ่ินและความเปนไทย นักเรียนไดรวม

กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา 

  6. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน เชน รวมทําความสะอาดวัดประสิทธิธรรมและวัดผดุงธรรม ให

ความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็นนํานักเรียนเขารวมกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน                                            

(To Be Number One) 

  7. จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง มีภาวะทางอารมณและ

สุขภาพจิตท่ีดี เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็นไดเขารวมอบรมโครงการฟนสวยใหกับนักเรียนดง

เย็นพิทยาคาร 

  8. โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษาตอ

และเตรียมความพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการอาชีพตางๆ  

  9. สงเสริมใหนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โดยโรงเรียนได

จัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมกีฬาภายใน 

               10. โรงเรียนดงเยน็พิทยาคารสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมนันทนาการ ดนตรี – นาฏศิลป 

          ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

    ดานเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีการกําหนดมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน มี

กิจกรรม โครงการตางๆท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 

            ดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพตามวงจร PDCA จึงทํา

ใหการบริหารจัดการดานตางๆมีประสิทธิภาพ  มีระบบบริหารใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ                 

อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

กําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ติดตามผล

การดําเนินงาน และจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา โดยผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 

            ดานการพัฒนาวิชาการท่ีเนนนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย 
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              โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนักเรียน เชน หลักสูตรแกนกลาง 

หลักสูตรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 

            ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสงเสริมใหครูไดรับการอบรมครูดานวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 

            ดานจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีโครงการปรับปรุง ซอมแซม และดูแลอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนของ

โรงเรียนทุกปการศึกษา 

            ดานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเปน

หมวดหมู เปนปจจุบัน มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบเครือขาย

ภายในและภายนอก พัฒนาระบบซอมบํารุง 

            ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

 ดานจัดระบบการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัดการเรียนสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  ครูไดปฏิบัติหนาท่ีตรงกับ

ความรูความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ครูมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง การอบรมตามท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนดและผานการอบรมจากหนวยงานอ่ืนๆและตามความสนใจ 

สามารถนําความรู ทักษะท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรีย

 ดานใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีความพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี มีความ

พรอมดานสัญญาณอินเตอรเน็ต  ทุกหองเรียนมีสื่อการเรียนการสอนทุกหองเรียน มีหนังสือเรียน สื่อวัสดุ

อุปกรณเพียงพอกับนักเรียน จัดใหมีสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนท่ีสะอาด รมรื่น 

 ดานการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีการจัดชั้นเรียนสรางบรรยากาศใหเหมาะสมตอการเรียน มีระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ครูใชแบบคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน  
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               ดานตรวจสอบและประเมินนักเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนานักเรียน 

 ครูวัดและประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตร โดยการประเมินนักเรียนจากสภาพจริง กําหนดการ

วัดและประเมินผลอยางเปนระบบ ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย 

ตลอดจนใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนและนักเรียนนําไปใชประโยชน 

 ดานการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

 โรงเรียนมีระบบนิเทศการจัดการเรียนรูทุกภาคเรียน ครูไดรับการนิเทศจากหัวหนากลุมสาระการ

เรียนรู หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และจากผูอํานวยการโรงเรียน ครูนําผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนา

และปรับปรงุการจัดการเรียนรู   

  3. ผลการดําเนินงาน 

          ดานคุณภาพผูเรียน 

 กระบวนการพัฒนาดังกลาวขางตน สงผลใหสถานศึกษามีผลการดําเนินงานดานนักเรียน ดังนี้ 

           1. จากการท่ีครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active Learning สงผลใหนกัเรียนรอยละ 70 มี

ความสามารถในการอาน เขียนภาษาไทยอยูในระดับดี ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด นักเรียนรอยละ 70 

สามารถใชภาษาอังกฤษในการแนะนําตนเอง และสนทนาไดอยางงายๆ นักเรียนรอยละ 80 มีความสามารถ

สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลได  

   2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงข้ึนในรายวิชาคณิตสาสตรและ

วิทยาศาสตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และเฉลี่ยสูงข้ึนในรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาในระดับ       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษาตอและเตรียมความพรอมเขาสู

การประกอบอาชีพ จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการอาชีพตางๆ  

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนรอยละ 70   

 5. นักเรียนสามารถเลนดนตรีพ้ืนบานอีสาน(โปงลาง)ได โดยโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดจัดตั้งวง

ดนตรีพ้ืนบานอีสาน(โปงลาง) 

        ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารดําเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพอยางตอเนื่อง ไดแก 

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ ผลกาประเมินภายในอยู

ในระดับคุณภาพดีเลิศและโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารผานการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก                             

(พ.ศ. 2564-2568) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ณ วันท่ี 

27 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 

 2. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

สอดคลองตามหลักสูตรโรงเรียน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 
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           3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูไดรับการอบรมและพัฒนา

ตนเองดานวิชาการและวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอทุกกลุมสาระการเรียนรูตลอดปการศึกษา 

 4. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัดภูมิทัศนของโรงเรียนไดอยางสวยงาม มีความรมรื่น สะอาด เปน

ระเบียบ มีหองปฏิบัติการตางๆ  

 5. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงผลใหมี

การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนนํามาใชในการจัดสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารไดอยางประสิทธิภาพ 

        ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ 

 1. ครูรอยละ 100 มีแผนจัดการเรียนรูท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญท่ีกระตุนใหนักเรียนไดรับ

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 สามารถผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันตางๆ 

 3. ครูรอยละ 90 ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 4. ครูรอยละ 95 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการรเรียนรูผานแอพพลิเคชั่น (Application) 

  5. ครูมีระบบชวยเหลือนักเรียนท่ีดี ครูทุกคนไปเยี่ยมบานนักเรียนรอยละ 100  

  6. ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาทุกปการศึกษาและโรงเรียนมีทุนการศึกษา                  

ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

    1. ทุนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา (EDF) จํานวน 5 ราย 

  2. ทุนเรียนดีหรือยากจนและทุนนักเรียนจิตอาสา จํานวน 42 ทุน 

  3. ทุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จํานวน 108 ทุน 

  7. ครูรวมกันดูแลนักเรยีนในบรเิวณโรงเรียน และรับ-สงนักเรียนกลับบาน รวมกันบริจาคของขวัญ

ใหนักเรียนและจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนในวันข้ึนปใหม และนักเรียนก็รักครูแสดงความกตัญูผานพิธีไหวครู

ประจําปและรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนอยางมีความสุข 

  8. ครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการ

วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูและใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียน 

       1. นําไปใชพัฒนาการเรียนรู โดยครูชี้แจงหลักเกณฑการประเมินผลใหนักเรียนทราบกอนเรียน 

       2. กําหนดปฏิทินการวัดผลและติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   9. ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูลปอนกลับ

เพ่ือนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการจัดตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และผูอํานวยการโรงเรียน ครูไดรับการ

นิเทศการจัดการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร 

แผนการพัฒนาเพ่ือยกระดับใหสูงข้ึน 

      โรงเรียนควรดําเนินการ ดังนี้ 

      1.  การพัฒนานักเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรใหสูงข้ึนทุกกลุมสาระการ

เรียนรู 
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               2.  การพัฒนานักเรียนในดานความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนกวางไกล 

      3.  ปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนรักการแสวงหาความรูดวยตนเอง เห็นคุณคาของการเรียนรูขยันอาน

ทบทวนความรู เพ่ิมแหลงเรียนรูใหตนเอง นําเทคโนโลยีใหมๆ มาพัฒนาตนเอง 

      4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูโดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  

สูกระบวนการเรียนการสอนใหสนองตอความตองการของนักเรียน ชุมชน  และสอดคลองกับแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     5.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ฯลฯ 

     6.  หองสมุด สาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกใหพอเพียง สะอาด สวยงาม เปนแหลงเรียนรู 

เปนปจจุบันท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

     7.  การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดการเรียนการสอนใหมากข้ึน 

     8.  สงเสริมการรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับบาน สถาบันทางวิชาการ องคกรทาง ศาสนา 

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรูในชุมชน 
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การประเมินประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

แบบบันทึกการวิเคราะหประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

ปการศึกษา 2564 

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

คําชี้แจง ใหสถานศึกษา ทําเครื่องหมาย/ในชองท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

1. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1) ความพรอมดานปจจัยนําเขา (Input) 

รายการ แนวทางการพิจารณา ระดับความพรอม 
ดานกายภาพ 
1) การจัดหองเรียนตอ
ระดับชั้น 

 ⁄    มีการจัดหองเรียน ครบตามระดับชั้นท่ีเปดสอน 
     มีการจัดหองเรียน แบบคละชั้น 2 ระดับชั้น 
     มีการจัดหองเรียน แบบคละชั้นมากกวา 2 ระดับชั้น  

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 

2) หองปฏิบัติการ/หอง
พิเศษ/แหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

     มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอ
และ  
     พรอมใชงาน 
     มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูเพียงพอ 
     แตไมพรอมใชงานหรือมีไมเพียงพอแตพรอมใชงาน 
     มีหองปฏิบัติการ/หองพิเศษ/แหลงเรียนรูไมเพียงพอ   
     และไมพรอมใชงาน 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 
 

3) สื่อเทคโนโลยีประ
กอยการเรียนการสอน 

     มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย    
     และครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
     มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย
แต  
     ไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
     มีสื่อเทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรูไมหลากหลายและ   
     ไมครบทุกกลุมสาระการเรียนรู  

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 
 

ดานบุคลากร 
1) ผูบริหารสถานศึกษา  ⁄    มีผูอํานวยการสถานศึกษา 

     มีผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
     ไมมีผูอํานวยการ/ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ   
      สถานศึกษา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 

2) จํานวนครู  ⁄    มีจํานวนครูครบทุกระดับชั้น และทุกรายวิชา 
     มีจํานวนครูครบทุกระดับชั้น แตไมครบทุกรายวิชา
หรือมีครูไมครบทุกระดับชั้น แตครบทุกรายวิชา 
 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 
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รายการ แนวทางการพิจารณา ระดับความพรอม 
      มีจํานวนครูไมครบทุกระดับชั้นและไมครบทุก

รายวิชา        
 

3) จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย
การพัฒนาตนเองของครู
ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท้ังหมดในป
การศึกษาท่ีผานมา 

 ⁄    มีชัว่โมงเฉลี่ยตั้งแต 20 ชั่วโมงข้ึนไป 
     มีชั่วโมงเฉลี่ยระหวาง 10-19 ชั่วโมงข้ึนไป 
     มีชั่วโมงเฉลี่ยนอยกวา 10 ชั่วโมง 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 

4) จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย
รวมกิจกรรม PLC ของ
ครูระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท้ังหมดในป
การศึกษาท่ีผานมา 

 ⁄    มีชัว่โมงเฉลี่ยตั้งแต 50 ชั่วโมงข้ึนไป 
     มีชั่วโมงเฉลี่ยระหวาง 25-49 ชั่วโมงข้ึนไป 
     มีชั่วโมงเฉลี่ยนอยกวา 25 ชั่วโมง 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 

5) บุคลากรสนับสนุน  ⁄    มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ และธุรการ 
     มีบุคลากรสนับสนุนงานวิชาการ หรือธุรการ 
     ไมมีบุคลากรสนับสนุน 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 

6) บุคลากรเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษา
ท่ีผานมา 

 ⁄    มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ     
      ประกันคุณภาพฯกับครูทุกคน 
     มีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ    
      ประกันคุณภาพฯกับครูท่ีรับผิดชอบงานประกัน  
      คุณภาพการศึกษา 
      ไมมีการประชุม/อบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการ     
      ประกันคุณภาพฯ 
 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 
 

ดานการสนับสนุนจากภายนอก 
1) การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง 

     ผูปกครองนักเรียนรอยละ 80 ข้ึนไป เขารวมประชุม  
     หรือกิจกรรมของสถานศึกษา 
     ผูปกครองนักเรียนรอยละ 50-79 ข้ึนไป เขารวม  
     ประชุมหรือกิจกรรมของสถานศึกษา 
     ผูปกครองนักเรียนรอยละ 50 ข้ึนไป เขารวมประชุม  
     หรือกิจกรรมของสถานศึกษา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 

2) การมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับ  
     สถานศึกษาอยางนอย 4 ครั้งตอป 
     คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับ  
     สถานศึกษา 2-3 ครั้งตอป 
     คณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมกับ  
     สถานศึกษานอยกวา 2 ครั้งตอป 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 
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(ตอ) 

รายการ แนวทางการพิจารณา ระดับความพรอม 
3) การสนับสนุนจาก
หนวยงาน/องคกรท่ี
เก่ียวของ 

     ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ และสงผลตอการพัฒนา     
      สถานศึกษา 
     ไดรับการสนับสนุนเพียงพอ แตไมสงผลตอการ
พัฒนา     
      สถานศึกษาหรือไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ แต    
      สงผลตอการพัฒนาสถานศึกษา 
     ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอ และไมสงผลตอการ    
     พัฒนาสถานศึกษา 

3 มาก 
2 ปานกลาง 
1 นอย 
 

สรุประดับความพรอม 
มีความพรอมอยูในระดับมาก.....6.....รายการ 

มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง.....6.....รายการ 
มีความพรอมอยูในระดับนอย....-......รายการ 
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3.  รางวัลตางๆท่ีโรงเรียนไดรับ  

ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน  

ลําดับ รางวัล/การรับรอง วันท่ีไดรับ 

1 
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานมัธยม 
ศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(องคกรมหาชน) 

11 พ.ย. 2550 
 

2 
โรงเรียนแกนนํา การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จากสํานักงานการศึกษาพิษณุโลก
เขต3 

15 ก.ย. 2552 

3 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทบุคคลท่ัวไป การประกวดผลงาน
อาสาสมัครลูกเสือไซเบอร ในหัวขอ เจริญรอยตาม คําสอนพอ จากโครงการ
สรางลูกเสือบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

มิ.ย. 2555 

4 
สถานศึกษาแบบอยาง การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2554  สถานศึกษาพอเพียง 2554       
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

19 ธ.ค. 2555 

 

5 
เปนผูสนับสนุนโครงการ สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเสริมสราง พลังพฤติกรรม    
เชิงบวกคนวัยทีน สรางปาฏิหาริยแหงชีวิตสูการใหเพ่ือสังคม ภายใต
โครงการ  ปาฏิหาริยแหงชีวิต  จากกรมพัฒนาสังคม 

พ.ศ. 2556 

 

6 
โรงเรียนผานการประเมินผลงาน การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ระดับ
ทอง รูปแบบการเรียนรูเปนผูประกอบการธุรกิจพอเพียง จากสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

25 ส.ค. 2556 

 

7 
เขารวมโครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา จากกองบัญชาการกองทัพ

ไทย 

19 ก.พ. 2557 

8 
ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ดานมัธยมศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา(องคกรมหาชน) 

17 มิ.ย. 2557 

9 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1    
โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

10 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1   
โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 
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ลําดับ รางวัล/การรับรอง วันท่ีไดรับ 

11 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1   
โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

12 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1   
โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

13 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1    
โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

14 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1   
โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

15 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผานเกณฑ
รอยละ 3 อันดับ 1 โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จาก
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

16 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผานเกณฑ
รอยละ 3 อันดับ 1 โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จาก
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

17 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผานเกณฑรอยละ 3 อันดับ 1 โรงเรียน
ขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556 จากเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

18 

รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-net) กลุมสาระการเรียนรู     
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผานเกณฑรอยละ 
3 อันดับ 1 โรงเรียนขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556  จากเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      

26 ก.ค. 2557 

19 
รางวัลสถานศึกษาท่ีไดจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษา ในโครงการกาว
ยางอยางเขาใจ  จากสํานักงานบริหารกองทุนโลก 

8-10 ก.ย. 2557 
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ลําดับ รางวัล/การรับรอง วันท่ีไดรับ 

20 ไดรับการคัดเลือกเปน Best Practice งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ระดับเยี่ยม  จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต

39 

28 ก.ย. 2557 

21 เปนสถานศึกษาพอเพียงตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบรหิาร
การจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2556 จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
39 

19 ต.ค. 2557 

22 เปนโรงเรียนนํารองในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
อยางมีคุณภาพท้ังองคกร จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27 เม.ย. 2558 

23 รางวัลระดับเพชร สุดยอดนวัตกรรม มัธยมสามสิบเกา ป 2558  จาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

15 ส.ค. 2558 

24 รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดรองเพลงนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา  
จากกองทัพภาคท่ี 3 

21 ก.ย. 2558 

25 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ โรงเรียนผูบําเพ็ญประโยชนตอเด็กเยาวชน      
และสังคม  จากองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 

23 ก.ย. 2558 

26 รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้นรณรงคปองกันการตั้งครรภในวัยเรียน 
ภายใตโครงการ  UP TO YOU ชีวิตดี…มีทางเลือก  จากองคการบริหาร     
สวนจังหวัดพิษณุโลก 

23 ก.ย. 2558 

27 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ ระดับชั้น
มัธยม 
ศึกษา  จากกรมทหารชางท่ี 3 

2 ต.ค. 2558 

28 โรงเรียนดีเดนในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความเสียสละ และการเปนผูนํา ในโครงการเยาวชนไทยรูรัก
สามัคคี 
จากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

19 พ.ย. 2558 

29 เปนโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรสูงข้ึนรอยละ 3  จากเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
มัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

9 ก.ย. 2559 

30 เปนโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร อันดับ 2  จากเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

9 ก.ย. 2559 
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ลําดับ รางวัล/การรับรอง วันท่ีไดรับ 

31 เปนโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ อันดับ 3  จากเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 
มัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

9 ก.ย. 2559 

32 
เปนโรงเรียนเครือขายคุณธรรมในสถานศึกษา ยุวชนตนกลาคุณธรรมใน
สถานศึกษา  จากวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

11 ก.ย. 2559 

33 
ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยาง การสรางเรื่องราวอัตลักษณ
ชุมชน 
จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

30 ส.ค. 2561 

34 
รางวัลชนะเลิศตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ประเภทคะแนนรวม ระดับ
จังหวัดพิษณุโลก ระดับ ม.ตน  จากชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย 

8 ก.พ. 2563 

35 
รางวัลชนะเลิศตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ประเภทคะแนนรวม ระดับ
จังหวัดพิษณุโลก ระดับ ม.ปลาย จากชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย 

8 ก.พ. 2563 

36 

รางวัลโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ึน
พ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 กลุมสาระการเรียนรูหลัก
สูงสุด อันดับ 3  
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

7 ส.ค. 2563 

37 
รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 ระดับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน  จากสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

10 ส.ค. 2563 

38 

ไดรับรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
(Office of the Basic Education Commission Quality Award : 
OBECQA)     ระดับ ScQA ป พ.ศ. 2563  จากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

9 มี.ค. 2564 

39 
นางสาวออมทรัพย เหลาคุขันธ และนางสาวเบญชไมพร ไดเขารวมโครงการ
แขงขันทักษะทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา “พุทธศาสนราชภัฏ
อุดรธาน”ี ครั้งท่ื 1 

23 ธ..ค. 2563 

 

 

  
 

 

 34 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

สวนท่ี   2 
 

ยุทธศาสตรการบริหารปการ  2565 
 

๑. ยุทธศาสตรชาติระยะ  20  ป ( 2560-2579) 

 
๑. วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชน แหงชาติ อันไดแก 
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การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของ

สถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ การอยูรวมกัน

ในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคมทามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคง ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา

ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยาง

สันติประสานสอดคลองกับดาน ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ไมเปนภาระของ โลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนว ทางการพัฒนาของทุกภาคสวน

ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนด ยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอด

แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยาง ตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง

อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชา

สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถใน

การแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอ

ภาค และเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป     

จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

 (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

 (2) ยุทธศาสตรดานการสราง ความสามารถในการแขงขัน 

 (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 (4) ยุทธศาสตร ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

 (5) ยุทธศาสตรดานการสราง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 

 (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้  

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสราง เสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันใน กลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี

ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

 (1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชัน สราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ บริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
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 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง รูปแบบใหม ม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน  

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน  

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ แขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว  ซ่ึงจําเปนตอง ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันและ การพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง

ความม่ันคงและ ปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง 

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตร ทุกดาน อัน

ไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 

และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตอง ใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ สรางความเชื่อม่ัน     

การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบ ตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา

ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคา ในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู

สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน  

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ มีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยาย กิจกรรมการผลิตและบริการ 

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาค ในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี

หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและ การดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ 

สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตร ยั่งยืนท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนา สินคาเกษตรท่ีมี

ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

ยกระดับการพัฒนา อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดย

การใชดิจิทัล และการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 4 ภาคผนวก...รายงานผลงาน

รัฐบาลรอบ 2 ป - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ และเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และ พัฒนาใหประเทศไทย

เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการ ท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน  

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน

เกษตรกร  
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(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ

สิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับนานาประเทศ 

สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาท ของไทยในองคกรระหวาง

ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี

แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี

เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง          

กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 

 (3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบัน ครอบครัวในการบม

เพาะจิตใจใหเขมแข็ง  

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา เทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล าไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล าทางดานเศรษฐกิจและสังคม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ

ฟนฟูและสรางความม่ันคงของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํารวมท้ังมีความสามารถใน

การปองกันผลกระทบ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสู

การเปน สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

 (1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) การวางระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมเนนการปรับ ระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท

ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 ภาคผนวก...รายงานผลงานรฐับาลรอบ 2 ป  

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

 (6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหสวนราชการและ หนวยงานตาง 

ๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลา นอกจากนี้

ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน 

ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ 

รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการ

นํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได

อยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 

1. สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด เปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของ รวมกัน สามารถถายทอดเปาหมาย

ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมี

การกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได  

2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ

และแผนในระดับตาง ๆ เพ่ือใหสวนราชการน ายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ัง กรอบกฎหมายดานการ

จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อน การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ

อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง 

รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปน ระบบในทุกระดับ  

3. กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตรการนําไปสูการ

ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อน 
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ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานปฏิบัติจะตองมี ความเขาใจ 

สามารถกําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ  

4. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการ รับฟงความคิดเห็น

จากทุกกลุม สรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหได การยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 

 
ความเปนมา  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอ รางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใชเปนกรอบ ในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล (ป 2558 - 2559) และ

กรอบการปฏิรูปในระยะ ท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําราง

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป 8 

ภาคผนวก...รายงานผลงานรัฐบาลรอบ 2 ป ประเทศ เพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศ (Roadmap) ภายใต ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการ

ปฏิรูป ไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมี

การนําความ คิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาค

ราชการ ภาคเอกชน   ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณาขอคิดเห็นจาก สภาปฏิรูปแหงชาติ 

และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการ

ดําเนินการปรับปรุงรางกรอบ ยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ในการ

ดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอราง กรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความ คิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ

บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ กรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร 
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ประเทศภายใน เดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป   มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติ การระดับ

กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม

อยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

๒. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก. บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา “รัฐตอง

ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยาง
มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กําหนดวา “ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิด การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”  
อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดวิสัยทัศน ใน
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว      
6 ยุทธศาสตร คือ  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ เปนอยางยิ่ง 
เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทย
ในอนาคต จะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการ
เปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สํานักงาน 
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 - 26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดกําหนด 
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
ข. วิสัยทัศน  

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ีย่ังยืน”  
ค. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ท่ัวถึงและเทาเทียม  
5. พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0  
ง. เปาหมาย  

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ      มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน ซ่ือสัตย 
สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ         
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เปาหมายการพัฒนาอยางยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มี

สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา  

 
จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในอนาคต เปน
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  
นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ฉ. มาตรการและแนวดําเนินการ  

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ  

บทนํา 
 

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษาเพ่ือ
มุงเนนการพัฒนาผู เรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ทุกรูปแบบ ท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกัน และแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน
และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษาใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพ
ทางภูมิศาสตร ดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงมีความแตกตาง ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การ
จัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติ
พันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง 
เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ไดรับการบริการดานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ เปนตน  
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เปาประสงค  
1. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 
อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน  

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 
เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ  

ตัวช้ีวัด  
1. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
2. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง

เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ     
มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม  

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน  

4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพ้ืนท่ี  

6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี  
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เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม  อัตลักษณ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนนุ กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด  

1.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ      

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนด  

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาต ิและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึง
ประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรงท่ีมี
ผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ  

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 
การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยู
ในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริม 
สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด  

2.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภัย

คุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน 
และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ ไดรับคําปรึกษาชี้แนะและ

ความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย  

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตรการศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร 
6 ขอ คือ 
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1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง  
2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา  
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับ      
อัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน  

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากรทาง
การศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย  
4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ  

เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูง ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน 

ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน  

4.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสม

สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร  

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  
(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 
บทนํา 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคล่ือนสําคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีขีดความสามารถในการแขงขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ใหเปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะ
ความรูดานดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด 
เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร เปนผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข ท้ังดานรางกายและจิตใจ 

เปาประสงค  
1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด    

เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกรรม  
3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัด  
1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ  
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ      

ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ  
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงานตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
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1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัดทางการ

เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียน
คนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนา ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพท่ี
ตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน  

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจํานวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี     
การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ  

1.4 สงเสริมสนับสนุนให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา จัดทําแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดานวิชาการ      
ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  

1.5 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงาน ผลการดําเนินงาน           
ตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  
2. สถานศึกษา  

2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด 
โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัด การเรียนรูตามกระบวนการ     
5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรู เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน     
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) 
เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform)  

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัยใหเปน
คนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ  

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความ
เปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวน
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความตองการและ
ความถนัดของผูเรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

 
 

 48 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย  
 
บทนํา 
             นโยบายดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนา คร ูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  
            พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถในการวางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดํารงชีวิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู
ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบ
การศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมี
ความสามารถพิเศษของพหุปญญา แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
             ครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทย
เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตอง
ตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดย ครูตองมีจิตวิญญาณ ของความเปนครู มีความรู
ความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอํานวยการการเรียนรูทําหนาท่ีกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธี
เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน และมี
บทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
เปาประสงค  

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวโนม
การพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคลองกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคม
ท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและ
นําไปปฏิบัติได  

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม  
4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ  
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอํานวยการการเรียนรู  
          7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  
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ตัวช้ีวัด  

1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. รอยละของผู เรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด  
3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา

รอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  
4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6     

มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไป
ปฏิบัติได  

5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข     
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  

6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยาง
มีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู
หรือผูอํานวยการการเรียนรู   
 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  

เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคลอง
กับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดาน
ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสตปิญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และ

สติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูอํานวยการการเรียนรู 

ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับ
หลักสูตร  

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู ใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน  

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย  
เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะ
ไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน  
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  
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2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

(1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป        
สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

(2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และดําเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย   

(3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
(4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ เก่ียวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ  
(5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอ

กระทรวงศึกษาธกิาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2.1.2 สถานศึกษา  
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียน

ใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู  
(2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข  
(3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย 

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข เจ็บ  
(6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา  
(7) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา  

ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย          
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  

2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมี

พัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ   
- เปนไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการของประเทศ  
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม  
- มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3  
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(2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได  

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียน ไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลัก
โภชนาการ  

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุปและ
รายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
      2.2.2 สถานศึกษา  

(1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 

(STEAM Education) เชน  
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา   
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ  

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได  

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะ  
ท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

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

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding)  
(7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไปดวย

ความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง  
(8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา       

มีวินัย   มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือ
ใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถ ในการใชเทคโนโลยี ไดรับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสู การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความ 
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ตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข  
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้  
 

2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน
ทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ   
- เปนไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ  
- มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม  
- มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาท่ี 3  

(2) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผล การประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได  

(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร 
เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกรรม นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรม
กีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ท้ังดานรางกายและจิตใจ  

(6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา  
2.3.2 สถานศึกษา  
(1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5ข้ัน(Independent Study : 

IS)  
(3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน   
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี  
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
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- ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ  

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ เปนนวัตกรรม นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และ
สนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง  

(5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)  
(6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ  
เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล  
โดยแนวทางการดําเนินการ  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
สําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส  

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมท้ังการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน การใหบริการชวยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดาน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ  

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู  

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและบุคลกรใหมีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส  

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดี ตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
และเด็กดอยโอกาส  

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลอง กับความตองการจําเปนพิเศษ  

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือขาย (Education 
Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส  
3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา  

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge 
- Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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โดยแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด  
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล  
(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึงองค

ความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย  
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  
3.2 สถานศึกษา  
(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด  
(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล  
           (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผานระบบ
ดิจิทัล   
 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
           การพัฒนาคุณภาพครู จึงตองดําเนินการตั้งแตการผลิต และการพัฒนาครู อยางตอเนื่อง โดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให
เปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญ
ดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียน
โดยตรง  

4.1 การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ  
                การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน การผลิตครู ใหผลิตครูท่ี
มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห
ความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา  

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห
หลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา   ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยาง

เปนระบบ  
4.2 พัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  

               การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในอาชีพและหนาท่ี
ของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอํานวยการ
การเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่นเรียนรู และทํากิจกรรมในชั้นเรียน ทํา
หนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และ
สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร  

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดใหมีหลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาใน
วิชาชีพ (Career Path)  

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาท่ีของ
ตน  

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม พัฒนา 
และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด  

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน ท่ีมีความแตกตาง (Differentiated 
Instruction)   
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(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรูดานทักษะ
การคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)  

(11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมีประสิทธิภาพ  

(12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face 
Training  

(14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให
สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ  

(15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ  

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการ
คิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน  

3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องผานระบบดิจิทัล  

4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ท้ังระบบ  

5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร (Coding)  
 

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
บทนํา 
 

นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใดของประเทศ อยูในชุมชนเมือง 
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให บรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับ 
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ต้ังแตระดับองคกรปกครองทองถ่ินหรือตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และ

สวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัย
เรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน ตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
จําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจาย
ในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจําเปน ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกัน
สิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
 
เปาประสงค  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในระดับพ้ืนท่ี 
รวมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพขอเท็จจริง 

โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือใหสถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการดาน

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับการศึกษาท่ี

มีคุณภาพของประชาชน  
 
ตัวช้ีวัด  

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ  

3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน  

5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และ
พ้ืนท่ี  
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6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผนจัดการ

เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงาน ท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล  
(2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน   
1.2 สถานศึกษา  
(1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
(2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงาน ท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี 

จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
(3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (อาย ุ0 - 6 ป) เพ่ือในไปใชใน

การวางแผนการจัดการศึกษา  
(4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรูได

อยางท่ัวถึงครบถวน  
(5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวนบริหารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มี

คุณภาพ  
(7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล ไดเดินทางไปเรียนอยาง

ปลอดภัยท้ังไปและกลับ  
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของ
พ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 2) 
มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) 
มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ 
ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ  
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(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนนุ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ   
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ  

เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพ
พ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผู
ขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห 
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี  

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของใน
พ้ืนท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานความ
รวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุน
ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม กํากับการ
ใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส  
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียน  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรู
ดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน  
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(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองนําไปสูการสรางการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สําหรับครู
อยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)  
 
นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 
บทนํา 
 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา ศาสตร
ของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มา
เปนหลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 17 เปาหมาย มา
เปนกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดําเนินการเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติ
ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. 2580”  
           ดังนั้น นโยบายดานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดนอมนําศาสตร
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เปาหมาย มาเปนหลัก
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ใหสอดคลอง
กับหลักการดังกลาว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความ
ยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง   
 
เปาประสงค  

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค       

สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา  
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5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือใหมี
บริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสงเสริม
ความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน  
9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจาง ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
 

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึกดานการผลิต

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี
สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ มาใชประโยชน
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ  

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดาน
การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ   

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดําเนิน
กิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

6. คร ูมีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัยดานการสราง
สํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได  

7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีใหเปน
สํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน
และชุมชน  

 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  

1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทาง การใหองคความรูและสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
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3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให

ความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา  
4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปน

กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมีผล ตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน 
คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน  

5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา  

6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค  

8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือดําเนินการตอ
ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ
ยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office)  

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบ ดานการพัฒนา ดานการผลิต 
และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมีฉลาก
และสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา  

11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมตอ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใชเผาและลดใช
สารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมดี 
Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรูโรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม การบริโภคท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชน
วัยซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอด สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน  

 

 63 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและ

นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงาน และมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน  

 
นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 
บทนํา 

 
นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนท่ีสําคัญ 

เนื่องจากเปนนโยบายท่ีกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปน
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนวยงานท้ังระดับ
สํานักงานท้ังสวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา หนวยงานสํานักงานเปนหนวยงาน ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital 
Technology เชน Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เปน
ตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝง
คานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

 
เปาประสงค  

1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ดานการบริารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป  

2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมีความ
ทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน 
สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  

4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน  

5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  
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ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนาใหเปน

หนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล  

3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน การจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
 
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ  
1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปน
รายดานหรือทุกดานได โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห 
หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา   

(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห 
หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน
และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลัก     
ธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความ
แตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการ และขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี  

(3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงาน ดานธุรการ    
ดานการเงิน    การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาว เปนภาระท่ีเกินสมควรแก
คร ูผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  

 65 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุม
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติ
การและดําเนินการสงเสริม สนับสนนุ และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความเปนอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา  

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการแบบกลุม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน  

(7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต  

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 
สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ใหสอดคลอง
กับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

(10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณท่ีจําเปน
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ี  

(11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนราย
ดานหรือทุกดานได  
(12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม 
สนับสนนุ กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
 
2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ  

เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับสํานักงานสวนกลาง และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปน
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  
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(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน  

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs”  
(5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี  

(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ  

(7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี  

(8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมีสวน
รวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  

(9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา   
 
3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา  

เปนมาตรการท่ีเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณไดอยางถูกตอง ลดความ
ซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนดเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียน
กลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผูเรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง  

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

(3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของผูเรียน เพ่ือลด
ความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล  กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรยีน และสถานศึกษา โดยผานระบบธนาคาร  
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4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัล
เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

เปนมาตรการในการประยุกต ใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช ในการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผู เรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล
งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ แกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร  
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุกระดับท้ังในรูปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS   

(2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียนในฐานขอมูล
ตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ดานบริหารจัดการศึกษาท้ัง
ระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูลภาครัฐท้ังภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทํางานรวมกับ
แพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลอง กับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี
สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ  
 

๓. ทิศทางพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

วิสัยทัศน (Vision)  

จัดการศึกษามัธยมศึกษาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสังคมอนาคตท่ี

ยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดและสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษามัธยมศึกษาใหประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาคและเทาเทียม  

 68 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

2. นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

สงเสริมความเปนเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

3. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

4. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  

5. บริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 เปาประสงค( Goals)  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงเสมอภาคและเทาเทียม  

2. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานสากล มี

ทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพและเปนพลเมืองดี  

3. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาสูความเปนเลิศ 

4. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไดรับการพัฒนาท่ียั่งยืน  

5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา ใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการมี สวน

รวมจากทุกภาคสวน  

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี บริหารเชิงบูรณาการ มีนวัตกรรม เทคโนโลยี 

และมีการกํากับติดตามประเมินผลเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สูมาตรฐานสากล 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปพ.ศ. 2563 – 2565 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี 

 คานิยม : SMILE 

 S : Service mind >มีจิตบริการ 

 M : Management >บริหารจัดการดี 

 I : International >มีความเปนสากล 

 L : Life >พัฒนาตนเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 E : Excellence >มุงสูความเปนเลิศ 

 

วัฒนธรรมองคกร  

การทํางานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค ( Team working with efficiently and 

creatively ) 

 กลยุทธ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

3. สงเสริม พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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           4. สงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เสมอภาคและเทาเทียม  

5. ยกระดับคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

๔.  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. อุดรธานี 

 

วิสัยทัศน(VISION) 

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จัดการศึกษามัธยมศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานระดับสากล  บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษามัธยมศึกษาใหประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที ่บริการและเขตใกลเคียงไดร ับ

การศึกษาอยางท่ัวถึง 

 2. พัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะการดํารงชีวิตและทักษะอาชีพมีความสามารถ

ตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูมาตรฐานระดับสากล 

          3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค  

 4. จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือเสริมสราง 

ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 

 7. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนใหตระหนักและมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

และพลังงาน 

 

เปาประสงคหลัก (GOAL) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 

2. .ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติพัฒนาสูมาตรฐานระดับสากล 

          3. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะชีวิตและอาชีพตามศักยภาพของแตละบุคคล 

          4. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคบนพ้ืนฐานความเปนไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาสอดรับกับนโยบายแนวทางการกระจาย

อํานาจทางการศึกษา และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 7. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความตระหนักและมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม 

และพลังงาน 
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ประเด็นกลยุทธ : STRATEGIC ISSUES 

1. สงเสริมผูเรียนทุกคนใหมีโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและพัฒนาผูเรียนเต็มตาม

ศักยภาพ 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ทักษะในการดํารงชีวิต และทักษะอาชีพใหกับผูเรียน ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค บนพ้ืนฐานความเปนไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. สงเสริม พัฒนา ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับสากลเนนการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวน 

 

 อัตลักษณของสถานศึกษา 

 ไหวสวย  รวยยิ้ม  อ่ิมบุญ 

 

 เอกลักษณของสถานศึกษา 

 “มีคุณธรรม  นําความรู” 
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กรอบมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สหวิทยาเขตบานดุงทุงฝน  

***************** 

การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

 1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ  

  1.1 นักเรียนรอยละ 72 มีความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทยอยูในระดับดี ตาม

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

  1.2 นักเรียนรอยละ 70 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การสื่อสารในระดับดี 

  1.3 นักเรียนรอยละ 70 มีผลการประเมินความสามารถการสื่อสารในระดับผานตามเกณฑ

การประเมินของสถานศึกษา 

                     1.4 นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับดีข้ึนไปตาม

เกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

  1.5 นักเรียนรอยละ 70 มีความสามารถในการคิดคํานวณ ในระดับดีข้ึนไป ตามเกณฑการ

ประเมินของสถานศึกษา 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา    

2.1 นักเรียนรอยละ 75 ผานการประเมินการอาน คิดวิเคราะห อยูในระดับดี 

  2.2 นักเรียนรอยละ 75 ผานการประเมินทักษะการคิดแกปญหาในระดับดีข้ึนไปตามเกณฑ

การประเมินของสถานศึกษา 

  2.3 นักเรียนรอยละ 75 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

กาคิดในระดับดี 

 3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  

  3.1 นักเรียนรอยละ 70 มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม ในระดับดีข้ึนไป 

ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

  3.2 นักเรียนรอยละ 70 มีผลงานจากการทําโครงงาน/สิ่งประดิษฐ และสามารถอธิบาย

หลักการแนวคิด ข้ันตอนการทํางาน และปญหาอุปสรรคของการทํางานได 

 4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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                     4.1 นักเรียนรอยละ 82 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

สรุปความรูไดดวยตนเองและอางอิงแหลงขอมูลท่ีไดจากการสืบคนทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดีข้ึนไป

ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

  4.2 นักเรียนรอยละ 82 ผานการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ดานความสามารถใน

การใชเทคโนโลยีในระดับดี 

 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  5.1 นักเรียนรอยละ 30 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับ 3 ข้ึนไป 

  5.2 นักเรียนรอยละ 28 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับ 3 ข้ึนไป 

  5.3 นักเรียนรอยละ 63 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ 3 ข้ึนไป 

  5.4 นักเรียนรอยละ 45 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรมระดับ3ข้ึนไป 

  5.5 นักเรียนรอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 

  5.6 นักเรียนรอยละ 88 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 

ข้ึนไป 

  5.7 นักเรียนรอยละ 60 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับ 3 ข้ึนไป 

  5.8 นักเรียนรอยละ 40 มีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ระดับ 3 ข้ึนไป 

 6)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

  6.1 นักเรียนรอยละ 80 มีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ในระดับดีข้ึนไป 

ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

  6.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 รอยละ 70 มีความพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึนไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

  6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 รอยละ 80 มีความพรอมท่ีในการทํางานและ

ประกบอาชีพในระดับท่ีสูงข้ึนไปตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 

    6.4 นักเรียนสามารถเลนดนตรีพ้ืนบานอีสาน(โปงลาง)ได โดยโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารได

จัดตั้งวงดนตรีพ้ืนบานอีสาน(โปงลาง) 

        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน   

 1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

  นักเรียนรอยละ 80 ผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ในระดับดีเยี่ยม 

 2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

  นักเรียนรอยละ 80 มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันใน

ศาสนา และม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริยในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา  

 3)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

  นักเรียนรอยละ 80 อยูรวมกันอยางมีความสุขบนความแตกตางทางวัฒนธรรมและยอมรับ

ความคิดเห็นท่ีแตกตางในระดับดีมาก ตามเกณฑการประเมินของสถานศึกษา 
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            4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  

  นักเรียนรอยละ 80 มีน้ําหนัก สวนสูง และพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑ

มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ในระดับผาน 

มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

   ดานเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีการกําหนดมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจน           

มีกิจกรรม โครงการตางๆท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน 

           ดานระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีกระบวนการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพตามวงจร PDCA จึงทําใหการ

บริหารจัดการดานตางๆมีประสิทธิภาพ  มีระบบบริหารใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ        

อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

กําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา ติดตามผล

การดําเนินงาน และจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา โดยผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด 

           ดานการพัฒนาวิชาการท่ีเนนนักเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนักเรียน เชน หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ 

           ดานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสงเสริมใหครูไดรับการอบรมครูดานวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ        

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รอยละ 90 

           ดานจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีโครงการปรับปรุง ซอมแซม และดูแลอาคารสถานท่ีและภูมิทัศนของ

โรงเรียนทุกปการศึกษา 

           ดานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู 

 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเปน

หมวดหมู เปนปจจุบัน มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบเครือขาย

ภายในและภายนอก พัฒนาระบบซอมบํารุง 

 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ   

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 ครูรอยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท่ีกระตุนใหผูเรียนไดรับกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง 

 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

  ครูรอยละ 90 ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
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     ครูรอยละ 95 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการรเรียนรูผานแอพพลิเคชั่น 

(Application) 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

  ครูรอยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธเชิงบวก สงผลใหนักเรียน    

รักการเรียนรู 

  ครูมีระบบชวยเหลือนักเรียนท่ีดี ครูทุกคนไปเยี่ยมบานนักเรียนรอยละ 100 

  ครูท่ีปรึกษาคัดกรองนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาทุกปการศึกษาและโรงเรียนมีทุนการศึกษา 

ครูรวมกันดูแลนักเรียนในบริเวณโรงเรียน และรับ-สงนักเรียนกลับบาน รวมกันบริจาค

ของขวัญใหนักเรียนและจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนในวันข้ึนปใหม และนักเรียนก็รักครูแสดงความกตัญู

ผานพิธีไหวครูประจําปและรวมใจกันทํากิจกรรมตางๆในโรงเรียนอยางมีความสุข                   

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน  

  ครูรอยละ 100 มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน  

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

  โรงเรียนกําหนดปฏิทินการวัดผลและติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 ครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูล

ปอนกลับเพ่ือนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู โดยการจัดตั้งคณะกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู 

ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนากลุมบริหารวิชาการ และผูอํานวยการโรงเรียน ครูไดรับ

นิเทศการจัดการเรียนรูแบบกัลยาณมิตร 
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กรอบงบประมาณ 

แผนการใชจายงบประมาณ ปการศึกษา 2565 
  

           การจัดการศึกษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารในปการศึกษา  2565  ใชแหลงเงินงบประมาณจาก 

เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียน  เงินคงเหลือปการศึกษา  2564  และโรงเรียนยังไดรับจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป ของปการศึกษา 2565 

ซ่ึง หลักเกณฑการจัดสรรโดยใชขอมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน 2565  แหลงเงินงบประมาณ

ประกอบดวย 

1.   คาจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนรายหัว) 
2.  คาจัดการเรียนการสอน (ปจจยัพ้ืนฐานสาํหรับนักเรียนยากจน) 
3.  คาหนังสือเรียน 
4.  คาอุปกรณการเรียน 
5.  คาเครื่องแบบนักเรียน 
6.  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเงินนอกงบประมาณอ่ืนประเภทเงินรายไดสถานศึกษา เงินโครงการอาหาร

กลางวัน ท่ีไดรับสนับสนุนจาก (เอกชน) สามารถแสดงแหลงงบประมาณประเภทตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี  1   แสดงแหลงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนรายหัว และเงินรายไดสถานศึกษาคงเหลือ  

(ถามี)   ยกมาจากปการศึกษา  2564  ดังนี้ 

 
 
ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัว ( คงเหลือเพียง 31  มีนาคม 2564)  

กรุงไทย อุดรธานี – บานดุง  

7,221.11 

2 เงินรายไดสถานศึกษา (คงเหลือเพียง 31 มีนาคม 2564)    กรุงไทย บานดุง 31,467.20 

 รวมเงินคงเหลือจากปการศึกษา 2564 38,688.31 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

ตารางท่ี  2   แสดงประมาณการเงินงบประมาณ ปการศึกษา  2565 เงินอุดหนุนโครงการ

สนับสนุนการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15  ป   ปการศึกษา  2565  หลักเกณฑการจัดสรรโดยใชขอมูล

นักเรียนรายบุคคล   

ณ  วันท่ี  10   มิถุนายน 2565   จํานวนเงิน /คน/ป 

 

 

**  เงินทุกตัวประมาณการตลอดปการศึกษา  ยกเวนเครื่องแบบนักเรียน เบิกจายครั้งเดียว 

**  เงินอุดหนุนปจจัยนักเรียนยากจน  ประมาณการ 2  ภาคเรียน   

 

 

 

 

ท่ี รายการ 

เกณฑการจัดสรรตามขอมูล 10 มิ.ย.65 รร.,

มัธยมศึกษา

ขนาดเล็กท่ีมี

นักเรียน 300 

คนลงมาเพ่ิม  

1,000- 

รวม 
มัธยมตน 

มัธยม

ปลาย 
อ่ืนๆ 

232คน 94 คน  326คน 326 คน 

1 อุดหนุนรายหัว 3,500 3,800 - - 1,169,200.00 

2 รร.มัธยมขนาดเล็ก (เพ่ิมรายหัวละ 1,000) - 

3 อุดหนุน นร.ยากจน(ปจฐ)** 83X1,500X2 - - - รอจัดสรรในระบบ 

4 อุปกรณการเรียน 420 460 - - 140,680.00 

5 เครื่องแบบนักเรียน** 450 500 - - 151,400.00 

6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 880 950 - - 293,460.00 

7 หนังสือแบบเรียน ใชเกณฑการจัดสรรตามคูมือนโยบาย 15 ป 328,184.00 

     

รวมโครงการสนับสนุนไมเสียคาใชจาย 15 ป  2,082,924.00 

ท่ี รายการ 

เกณฑการจัดสรรตามขอมูล 10  มิ.ย.2565 รร.

มัธยมศึกษา

ขนาดเล็กท่ีมี

นักเรียน 300 

คนลงมาเพ่ิม  

1,000- 

รวม 
มัธยมตน 

มัธยม

ปลาย 
อ่ืนๆ 

232คน 94 คน  326 คน 326 คน 
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ตารางท่ี  3  แสดงแหลงเงินนอกงบประมาณประเภทรายไดสถานศึกษา  (ถามี) รายไดประจํา และจากการ 

ประมาณการท่ีคาดวาจะไดรับในปการศึกษา 2565   และเงินโครงการ (ธนาคารออมสิน) ดังนี้ 

 

ท่ี รายการ/แหลงท่ีมา จํานวนเงิน 

1 ระดมทรัพยากรเงินทุนเพ่ือการอาชีพนักเรียน - 

2 รับบริจาคท่ัวไป 10,000 

 รวม  - 

 

ตารางท่ี  4 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณสําหรับปการศึกษา 2565  งบอุดหนุนท่ัวไป 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณอุดหนุนรายหัวจํานวน  1,169,200.00  บาทงบประมาณจัดสรร 

ใชจาย 2 รายการ แยกดังนี้ 

 

ท่ี รายการ รอยละ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบประมาณสําหรับรายจายท่ัวไป 35 409,220.00   

2 งบประมาณสําหรับบริหารงานกลุมงานตางๆ 65 759,890.00   

  รวมงบประมาณ 1,169,200.00     

 

     

1. งบประมาณสําหรับรายจายท่ัวไป รอยละ 35 จํานวนงบประมาณจัดสรร  409,200 บาท มีรายการดังนี้ 

 

ท่ี รายการ ตอหนวย งบประมาณ หมายเหตุ 

1 คาไฟฟา  (เดือนละ 16,000  x 12 เดือน) ตลอดป 192,000.00   

2 Covid-19 ตลอดป 20,000.00   

3 งบประมาณสําหรับเบิกจายการไปราชการ ตลอดป 30,000.00   

4 คาน้ํามันตัดหญา/น้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดป 30,000.00    

5 น้ํายาทําความสะอาด ตลอดป 5,000.00   

6 น้ําดื่ม+อาหารวาง รับรองแขก ตลอดป 5,000.00  

7 โครงการพิเศษกรณีเรงดวน/ชําระหนี้คางจาย ตลอดป 120,200.00   

8 คาบํารุงรักษารถยนตโรงเรียน  ตลอดป 5,000.00   

9 คาโทรศัพทโรงเรียน  ตลอดป 2,000.00   

 รวมงบประมาณ 409,220.00   
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              จากตารางท่ี  4  งบประมาณท้ังสิ้น 1,169,200.00  บาท ไดจัดสรรเพ่ือใหโรงเรียนไดใช

งบประมาณใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนมากท่ีสุด ซ่ึงเปนประโยชนโดยตรงตอนักเรียน และครูตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหการใชจายเงินสอดคลองกับกลยุทธ 

จุดเนน และตรงกับมาตรฐานการศึกษา  แบงเปน 4  สวนดังนี้ 

 

สวนท่ี  1  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนไมเสียคาใชจาย 15 ป   เงินอุดหนุนคาใชจายการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานรายการคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน)   รวม 1,169,200.00  บาท   แบงการจัดสรรเปน

บริหารงาน 6 หมวดดังนี้  (ตารางท่ี 5) 

งบประมาณท่ีไดจัดสรร 6 หมวด จัดสรรงบประมาณ 759,890.00 บาท ดังนี้ 

 

ท่ี รายการ รอยละ งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 งบประมาณกลาง 10 76,000.00 ผูอํานวยการ  
2 กลุมบริหารวิชาการ 65 493,980.00 นายมกรธวัช  สรุิยะกาญจน  
3 กลุมบริหารงานท่ัวไป 10 76,000.00 นายวสันต  เมิกขวง  
4 กลุมบริหารงบประมาณ 5 38,000.00 นางจินตนา  หัสดร  
5 กลุมบริหารกิจการนักเรียน 5 38,000.00 นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ  
6 กลุมบริหารงานบุคคล 5 38,000.00 นายมานะ  เมฆศรี  

รวม 100 759,890.00   

 

 

 

 

2. งบประมาณสําหรับการบริหารงานกลุมงานตางๆ รอยละ 65 จํานวนงบประมาณจัดสรร 759,890.00 บาท 

 

ท่ี รายการ รอยละ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบประมาณกลาง 10 76,000.00   

2 กลุมบริหารวิชาการ 65 493,980.00   

3 กลุมบริหารงานท่ัวไป 10 76,000.00   

4 กลุมบริหารงบประมาณ 5 38,000.00   

5 กลุมบริหารกิจการนักเรียน 5 38,000.00   

6 กลุมบริหารงานบุคคล 5 38,000.00   

  รวม 100 759,890.00   
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1 กลุมบริหารวิชาการ โครงการ/กิจกรรมตางๆ งบประมาณ   493,980.00  บาท 

ท่ี โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2565   

งบอุดหนุน

ท่ัวไป ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 1,355.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน+คณะ 

2 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  50,000.00 น.ส.มณัฑนา  ผาใต 

3 

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 
15,000.00 นางทวีรัตน  ไชยาปน 

4 

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร 
15,000.00 น.ส.ปยภรณ ศิริมา+คณะ 

5 

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
37,000.00 นายจํารอง แดงเหลือง+คณะ 

6 

พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
27,000.00 นายคุณาวุฒิ สิงหทอง +คณะ 

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 50,000.00 น.ส.ศิโรรัศมิ์  ขุราษ+ีคณะ 

8 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา 
17,000.00 นายนุกูลโคมทอง + คณะ 

9 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ  
57,000.00 นายวสันต เมิกขวง +คณะฯ 

10 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
27,000.00 นางปรียนันท ดวงแกว+คณะ 

11 ปฐมนิเทศปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน +รับนักเรียน 20,000.00 นางเพชรยุภา สรุิยกาญจน 

12 โครงการกีฬาภายใน 26,000.00 นายนุกูล  โคมทอง + คณะ 

13 ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

14 สงเสริมและพัฒนาการวิจยั 1,000.00 น.ส.ปยภรณ  ศิริมา 

15 พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประเมนิผล 50,000.00 นางเพชรยุภา สรุิยกาญจน 

16 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000.00 น.ส.มณัฑนา  ผาใต 

17 พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมดุ3 ดี+รักการอาน 3,000.00 นางทวีรัตน  ไชยาปน 

18 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ 20,625.00 นายวสันต   เมิกขวง 

19 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนกิจกรรมนักเรียน 17,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

20 
แนะแนวสงเสริมการศึกษาตอ และ กิจกรรม Open 

house เปดบานวิชาการ 
10,000.00 น.ส.ปยภรณ   ศิริมา 

21 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ(DMC) ขอมูลนักเรียน 12,000.00  นายวสันต  เมิกขวง   

22 พัฒนาทักษะการอานการเขียน 2,000.00 นางทวีรัตน  ไชยาปน 

23 ศึกษาดูงานกลุมบริหารวิชาการ 25,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

 รวมเงินท้ังสิ้น 493,980.00        
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

       2.  งบเรียนฟรี 15 ป รายการ 4 รายการ งบประมาณ 293,460.00 บาท  แยก 2 ระดับดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจัดสรรรายหัวคนละ  880  บาท จํานวน 232 คน จํานวนเงิน 204,160.00 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดสรรรายหัว คนละ 950 บาทจํานวน  94 คน จํานวนเงิน 89,300.00บาท 

ท่ี รายการ รอยละ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการ/กิจกรรมกิจกรรมวิชาการ) 35 101,730.00 
-เพ่ือสนองนโยบาย 

ภาครัฐ  และถ่ัวจายได

ตามความจําเปนและ

เหมาะสมทุกรายการ 

 

  

2 โครงการ/กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 15 45,000.00 

3 
โครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก

สถานท่ี 25 73,365.00 

4 
โครงการ/กิจกรรม บริการสารสนเทศ ICT 40 ชั่วโมง/

ป 25 73,365.00 

 รวม 100 293,460.00 

หมายเหตุ  เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล และ สื่อ-อุปกรณ ICT เพ่ือการเรียนการสอนของนักเรียนประจํา

หองเรียนมีดังนี้  

1. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําหองเรียน  

2. ปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําหองเรียน 

3. ติดตั้งโปรเจคเตอรประจําอาคารหอประชุม 

ตารางการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนฟรี 15 ป ระดับมัธยมศึกษาปท่ี  1 – 6 
ราย 

การที ่

1 โครงการ/กิจกรรม กลุมบริหารวิชาการ 

 (กิจกรรมวิชาการ) 
เรียนฟรี 15 ป ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 

1.1.จัดซื้อวัสดุการศึกษาการงานอาชีพ 

 โตะเกาอ้ีนักเรียน 91,730.00 
นส.ศิโรรัสมิ์  ขุราษี / พัสดุ 

ถ่ัวจายกิจกรรม

รวมกัน   

ทุกรายการ 

1.2 กิจกรรมวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

O-Net ม.3,6 10,000.00 
นายมกรธวัช สุริยะกาญจน 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

2 โครงการ/กิจกรรม กลุมกจิการนักเรียน 

 (คุณธรรมจริยธรรม) 
เรียนฟรี 15 ป          ผูรับผิดชอบ 

2.1 กิจกรรมวันสําคญั  (ไดแกวันสถาปนาโรงเรียน, วัน

สิ่งแวดลอมโลกวันไหวคร,ู วันเขาพรรษา,วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.10,วันแม,วันเยาวชนฯ) 

38,000.00 

 

นางจินตนา หัสดร 

นายวสันต  เมิกขวง 

นางกรรณิการ เล้ียงลักขะ 

2.2 กิจกรรมคณุธรรม นําวิชาการ 4,000.00 นางจินตนา หัสดร +คณะ 

2.3 อบรมสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
(วันสถาปนา,วันรําลึกวชิราวุธ) 3,000.00 นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 

3. โครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก

สถานท่ี  กลุมบริหารวิชาการ 73,365.00 
นายมกรธวัช สุริยะกาญจน  

4. โครงการ/กิจกรรม บริการสารสนเทศ ICT 

 40 ชั่วโมง/ป 73,365.00 
นายวสันต  เมิกขวง  

รวมงบประมาณเรียนฟรี 15 จํานวน 6 รายการ 293,460.00   
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

3. )  กลุมบริหารงานงบประมาณไดรับจัดสรรงบประมาณ   38,000.00 บาทดังนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 13,000.00 นางจินตนา หัสดร 

2 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจําปและแผนงาน 10,000.00 นายจํารอง  แดงเหลือง 

3 พัฒนางานการเงินและบัญชี 5,000.00 นางมนตรีรตัน  แดงเหลือง 

4 คาปรับปรุง/ซอมแซมครุภณัฑสํานักงาน งปม. 10,000.00 นายธานินทร บํารุงภักด ี

นางสาวจิตรตา  หลาษา 

  รวมเงิน 38,000.00  

4.)  กลุมบริหารงานบุคลากรไดรับจัดสรรงบประมาณ 38,000.00 บาทดังนี้ 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  8,000.00 นายมานะ เมฆศร ี

2 

อบรมพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏบัิติการประจําป 

และศึกษาดูงาน 
30,000.00 นายมานะ เมฆศร ี

  รวมเงิน 38,000.00  

5.)  กลุมบริหารงานบริหารท่ัวไปไดรับจัดสรรงบประมาณ 76,000.00 บาทดังนี ้
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียน 30,000.00 นายวสันต  เมิกขวง 

2 งานอนามัยโรงเรียน 15,000.00 นายนุกูล + ครูธานินทร 

3 กิจกรรมบริการสาธารณะ+สัมพันธชุมชน 5,000.00 นายวสันต  เมิกขวง 

4 พัฒนาระบบงานสารบรรณและธุรการ 10,000.00 นางณฐัธยาน  ณ อุบล 

5 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,000.00 นายวสันต  เมิกขวง 

7 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 13,000.00 นายวสันต  เมิกขวง 

  รวมเงิน 7,6000.00  
 

6.)  กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณ 38,000.00บาทดังนี้ 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรมประจาํปการศึกษา 2565 งบอุดหนุนทั่วไป ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรยีน 7,000.00 นายปรีชาชยั เอีย้งลักขะ+ คณะ 

2 ปองกันและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 5,000.00 นายปรีชาชยั เอีย้งลักขะ+ คณะ 

3 พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและคานิยมหลักของผูเรียน 4,000.00 นางกรรณิการ  เอีย้งลักขะ 

4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 15,000.00 น.ส.ศิโรรัศมิ ์ ขุราษี +คณะ 

5 โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 5,000.00 นายนุกูล โคมทอง + คณะ 

6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2,000.00 นางกรรณิการ  เอีย้งลักขะ 

นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง+ คณะ 

รวมเงิน 38,000.00  
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

                  

 7.)  กลุมบริหารงาน   งบกลาง   ไดรับจัดสรรงบประมาณ  76,000.00บาทดังนี้ 
 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป ผูรับผิดชอบ 

    

    

    

    

    

    

 รวมเงิน 76,000.00  
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

สวนท่ี  2  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนไมเสียคาใชจาย 15  ปเงินอุดหนุนคาใชจายการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายการคาจัดการเรียนการสอน ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 4 รายการ  ไดแก  

1. คาหนังสือเรียนและคาอุปกรณการเรียน   

2.คาเสื่อผาและเครื่องแบบ   

3. คาพาหนะ และ  

4 คาอาหารกลางวัน 

การดําเนินงาน  โรงเรียนไดใชเกณฑการจัดสรรใหนักเรียนท่ียากจน ท่ีมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน  -

30,000  บาทตอป ซ่ึงแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

                  1.  สํารวจขอมูลนักเรียนยากจน รายงานขอมูลให สพม.อุดรธานี ทราบเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ 

         2.  สํารวจความตองการปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนกลุมเปาหมายจัดสรรใชจายเงิน

งบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

         3.  ดําเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน 

.                  4.  รายงานผลการดําเนินการ 

 การใชจายงบประมาณ    โรงเรียนดําเนินการจัดหาปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต และเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนจากจนตามความเหมาะสม ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนดังกลาว

บางรายการ ซํ้ากับรายการโครงการ เชน รายการอาหารกลางวัน นักเรียนไดรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน  

คาพาหนะนักเรียนในเขตบริการมีท่ีพักอาศัยหางจากโรงเรียนไมเกิน 3 กิโลเมตร ดังนั้นโรงเรียนจึงจัด

ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนเพ่ิมเติม เพียง 2 รายการคือ คาเครื่องแบบและอุปกรณการเรียนโดย

สํารวจความตองการพ้ืนฐานเด็กนักเรียนยากจน  ดังนี้ 

         1.  ความตองการดานคาเสื้อผาและวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน 
         2.  ความตองการคาอุปกรณการเรียน 
(การไดมาซ่ึงงบประมาณปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน โดยการคัดกรองนักเรียนในระบบ) 

 

สวนท่ี  3  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนไมเสียคาใชจาย 15 ป ไดแกรายการ หนังสือเรียน คาเครื่องแบบ  

คาอุปกรณและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมจํานวนเงิน  913,724.00  บาท เนื่องจากงบประมาณดังกลาว  

มีวัตถุประสงคการใชจายตามนโยบายของ สพฐ  โรงเรียนจึงวางแผนการดําเนินงานและแผนการใชจาย  ดังนี้ 

 1. รายการคาหนังสือเรียน   งบประมาณ   328,184.00 บาท ข้ันตอนการดําเนินงาน   

  1.1  ครูผูสอนเปนผูคัดเลือกหนังสือนําเสนอคณะกรรมการวิชาการและผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทน

ชุมชน และผูแทนกรรมการนักเรียน) 

  1.2  หนังสือเรียนท่ีใชในปการศึกษา  2565 แบงเปน 2 ลักษณะ 

          1) หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 ใชสําหรับ       

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 – 6 ( 8กลุมสาระการเรียนรูไมรวม ประวัติศาสตรและสาระเพ่ิมเติม)   

          1.3  แบบฝกหัดท่ีใชในปการศึกษา  2565  แบงเปน 2 ลักษณะ 

                             1) แบบฝกหัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551ใช 
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สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  คัดเลือกหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช  2551  

          1.4. การจัดซ้ือหนังสือ 

                  1)  โรงเรียนดําเนินการจัดซ้ือโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัสดุ  พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยวิธีสอบราคาเนื่องจากเงินงบประมาณไมเกิน 100,000 บาท  

                            2)  หนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช2551 

โรงเรียนจัดซ้ือใหม100  % ของจํานวนนักเรียน 

          3) หนังสือแบบฝกหัดโรงเรียนจัดซ้ือเฉพาะท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยจัดซ้ือ

100% ของจํานวนนักเรียน 

                   4)  เม่ือดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเรียนเรียบรอยแลว โรงเรียนลงบัญชีพัสดุควบคุม

หนังสือเรียนเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

                  5)  โรงเรียนจัดระบบยืมหนังสือเรียนใหแกนักเรียนทุกคนและสามารถสงตอไปยัง 

นักเรียนรุนตอไป 

 2.  รายการคาเครื่องแบบนักเรียน งบประมาณ  151,400.00  บาท    

          โรงเรียนไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนนโยบายไมเสียคาใชจาย  15 ป  รายการเครื่องแบบ

นักเรียน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจายเงินสดใหกับนักเรียนโดยตรง 

  2.1 เม่ือไดรับเงินงบประมาณ โรงเรียนจะตรวจสอบจํานวนเงินท่ีไดรับแจงการโอนเงินและ

จํานวนเงินจํานวนเงินในสมุดคูฝากของธนาคารวามีจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกัน 

          2.2  ประชุม ชี้แจงใหนักเรียน ผูปกครองทราบนโยบาย และแจงใหเลือกซ้ือเครื่องแบบ 

นักเรียนไดตามความตองการและใหทันกอนเปดภาคเรียน 

  2.3 แตงตั้งผูจายเงินอยางนอย2คนเพ่ือรวมกันจายเงินใหกับนักเรียนโดยตรงและใหนักเรียน

ลงลายมือชื่อรับเงินกรณีนักเรียนไมสามารถลงลายมือชื่อรับเงินไดใหผูปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพ่ือไว

เปนหลักฐานการจาย 

          2.4 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/ผูปกครอง เก็บไวเพ่ือรอการตรวจสอบ 

  2.5  โรงเรียนตรวจสอบหากพบวานักเรียนไมมีเครื่องแบบนักเรียนโดยท่ีนําเงิน 

ไปใชจายอยางอ่ืนท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคผูปกครองจะตองคืนเงินใหกับทางราชการ 

3.  รายการคาอุปกรณการเรียน 140,680 บาท (2 ภาคเรียน) 

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนนโยบายไมเสียคาใชจาย 15 ป รายการอุปกรณการ

เรียนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจายเงินสดใหกับนักเรียน และผูปกครองโดยตรง

เพ่ือนําไปเลือกซ้ืออุปกรณการเรียนท่ีจําเปนตองใชในการเรียนการสอนไดตามความตองการใหเหมาะสมกับ

นักเรียนในแตละระดับชั้นดังนี้ 

          3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเชนกระดาษสีน้ําสีเทียนปากกา ดินสอเปนตน 

          3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเชนสมุดดินสอยางลบปากกาไมบรรทัด  ไมโปรแทรกเตอร

วัสดุฝก ICT เปนตน 

                    3.4  วิธีปฏิบัติในการจายเงินจะจายภาคเรียนละ  1  ครั้งการควบคุมติดตามและตรวจสอบ
โรงเรียนปฏิบัติเหมือนกับการจายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน 
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4.   รายการคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  293,460 บาท 

     โรงเรยีนไดรับเงินงบประมาณอุดหนุนนโยบายไมเสียคาใชจาย 15 ป รายการกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยโรงเรียนจัดกิจกรรมสําหรับ

นักเรียนดังตอไปนี้ 

  1) กิจกรรมวิชาการจัดใหทุกคน/ครั้ง/ป 

  2) กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดจัดใหทุกคน/ครั้ง/ป 

  3) กิจกรรมการทัศนศึกษา จัดใหทุกคน/ครั้ง/ป 

          4) การใหบริการสารสนเทศ/ICT อยางนอยปละ40ชั่วโมง/คน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  โรงเรียนไดดําเนินตามข้ันตอนดังนี้   

             4.1 เม่ือไดรับเงินงบประมาณโรงเรียนตรวจสอบจํานวนเงินท่ีไดรับแจงการโอนเงิน 

 จํานวนเงินในสมุดคูฝากของธนาคารและจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรวามีจํานวนเงินท่ีถูกตองตรงกัน 

             4.2 กําหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 

             4.3 การใชจายเงินงบประมาณโรงเรียนดําเนินการตามระเบียบของทางราชการเพ่ือให 

เกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดและเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน 

                       4.3  จัดทําแผนงาน/โครงการ เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

สวนท่ี 4  เงินรายไดสถานศึกษา ซ่ึงไดจากเงินคงเหลือจากปการศึกษา 2564  จํานวน  31,467.20 บาท และ    

คาดวาจะไดรับในปการศึกษา  2565  จํานวน 10,000  บาท  รวมท้ังสิ้น  41,467.20 บาท  
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สวนท่ี 4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณสําหรับปการศึกษา 2565 งบอุดหนุนท่ัวไป 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณอุดหนุนรายหัวจํานวน 1,169,200  บาท 

งบประมาณจัดสรรใชจาย 2 รายการ แยกดังนี้ 

ท่ี รายการ รอยละ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 งบประมาณสําหรับรายจายท่ัวไป 35 409,220.00   

2 งบประมาณสําหรับบริหารงานกลุมงานตางๆ 65 759,980.00   

  รวมงบประมาณ 1,169,200.00   

     

 1.  งบประมาณสําหรับรายจายท่ัวไป รอยละ 35 จํานวนงบประมาณจัดสรร 409,220.00 บาท มีรายการดังนี้ 
  

ท่ี รายการ ตอหนวย งบประมาณ หมายเหตุ 

1 คาไฟฟา  (เดือนละ 20,000x12 ) 12 เดือน  192,000   

2 เบิกจายการไปราชการ 12  เดือน   30,000    

3 คาน้ํามันตัดหญา/น้ํามันเซ้ือเพลิง/จางเหมาบริการ 2 ภาคเรียน      30,000    

4 คาน้ําดื่ม+iรับรองแขก 2 ภาคเรียน    5,000   

5 น้ํายาทําความสะอาด 2 ภาคเรียน    5,000   

6 คาบํารุงรักษารถยนตโรงเรียน 12  เดือน     5,000   

7 โครงการพิเศษเรงดวน/ชําระหนี้คางจาย 2 ภาคเรียน    120,220   

8 Covid -19 ตลอดป    20,000   

9 คาโทรศัพทโรงเรียน ตลอดป 2,000  

  รวมงบประมาณ   409,220.00   
 

 

 2.  งบประมาณสําหรับการบริหารงานกลุมงานตางๆ รอยละ 65 จํานวนงบประมาณจัดสรร  759,980.00 บาท 

ท่ี รายการ รอยละ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 งบประมาณกลาง 10 76,000.00 ผูอํานวยการ 

2 กลุมบริหารวิชาการ 65 493,980.00 นายมกรธวัช สุริยะกาญจน 

3 กลุมบริหารท่ัวไป 10 76,000.00 นายวสันต  เมิกขวง 

4 กลุมบริหารงบประมาณ 5 38,000.00 นางจินตนา  หัสดร 

5 กลุมบริหารงานบุคล 5 38,000.00 นายมานะ  เมฆศรี 

6 กลุมบริหารกิจการนักเรียน 5 38,000.00 นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ 

  รวมงบประมาณ 100 759,980.00   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1.  กลุมบริหารวิชาการ 

 
ช่ือโครงการ    1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ช่ือกลุมงาน :       กลุมบริหารวิชาการ     
ลักษณะโครงการ  :        โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :     

  9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1. นายมกรธวัช  สรุยิะกาญจน   
     2. นางสาวมัณทนา  ผาใต   
     3. นางสาวปยภรณ  ศิริมา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กลุมงานบริหารวิชาการ  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการ

สอน  และเห็นวาควรมีการปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ  โดยเฉพาะเรื่องการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  และ

หลักสูตรชั้นเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียนมากท่ีสุด  ทางโรงเรียนจึงไดจัดโครงการนี้

ข้ึนมาเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  และหลักสูตรชั้นเรียนตอไป 

2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

 2. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรชั้นเรียน  และมาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับศักยภาพ

ของผูเรียน 

3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
  1.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีหลักสูตรสถานศึกษาปพุทธศักราช  2551 และหลักสูตรระดับชั้น

เรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง คิดเปนรอยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับชั้นเรียนสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและทองถ่ิน 
  2. ครูผูสอนทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  3. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการความสามารถ ความ

ถนัดและความสนใจของผูเรียนได 
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4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. วิธีดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  พ.ค.2565  

1. นายมกรธวัช  
สุริยะกาญจน 
2. นางสาวมัณทนา  
ผาใต   
3. นางสาวปยภรณ  
ศิริมา 
 

 

1.2  ดําเนินโครงการ   

       - วิเคราะหหลักสูตร 

       - ศึกษาประเมินหลักสูตร 

       - พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรฯ 

       - จัดทําหลักสูตรการศึกษาฯ 

       -  จัดทําแผนการจัดประสบการณ 

       -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรู 

       - นิเทศ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล 

 

พ.ค. 2565 

- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง

พอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ  มี.ค. 2566 

6.  งบประมาณ     

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-  ผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพ 

-  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  และมาตรฐานชวงชั้น

ของหลักสูตร  ใหมีความสอดคลองกับ

ศักยภาพของนักเรียน 

- สอบถาม 
- สัมภาษณ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       ของผูเรียน 

- แบบประเมิน 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 

งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา

ครุภัณฑ) 

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 1,355     

รวมเงินท้ังหมด 1,355     
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีหลักสูตรสถานศึกษาปพุทธศักราช  2551  และหลักสูตรระดับชั้นเรียน

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  

 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับชั้นเรียนสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และทองถ่ิน 
 3. ครูผูสอนทุกคนมีความรูความเขาใจในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง

ของทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
  

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                  (นายมกรธวัช  สรุิยะกาญจน) 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวมัณทนา  ผาใต) 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                  (นางสาวปยภรณ  ศิริมา) 

 
  

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 

     หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  
 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายธวัชชัย โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  :    2. พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

ช่ือกลุมงาน   :    กลุมบริหารวิชาการ   
ลักษณะโครงการ  :     โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :    
 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :   นางสาวมัณทนา  ผาใต 
                         
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาระบบบริหารวิชาการ  เปนการบริหารจัดการประสานงานรวมกับหนวยงานตางๆของ

โรงเรียนเพ่ือมุงสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของครู  นักเรียน  และบุคลาการในโรงเรียนใหมีคุณภาพสอดคลอง

กับมาตรฐานของ สมศ.  โดยการบริหารจัดการเรื่องตางๆ  ท้ังระบบการบริหารงานสํานักงาน  งานระบบ

ขอมูลสารสนเทศ  งานแนะแนว  งานปรับปรุงและการพัฒนาหองเรียน  รวมถึงการรบัสมัครนกัเรียน  

 การดําเนินงานบริหารงานวิชาการ  ในกลุมสํานักงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุม

สาระการเรียนรูจึงมีความจําเปนท่ีตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน รายงานตางๆ ซ่ึงเปนของใชวัสดุ

สิ้นเปลือง และวัสดุถาวร และมีการปรับซอมบํารุงรักษาครุภัณฑใหใชการไดดีอยูเสมอ  เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  งานวิชาการจึงจัดทําโครงการ พัฒนาระบบบริหาร

วิชาการข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณไวใชในกลุมงานสํานักงานวิชาการและกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

 2. เพ่ือปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานวิชาการใหใชการไดอยางมี    

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3. เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิควิธีการสอนใหมีความหลากหลายในทุก กลุมสาระ

การเรียนรู 

3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

 1) สามารถจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณไวใชในกลุมงานสํานักงานวิชาการและกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ คิด

เปนรอยละ 80 

 2) สามารถปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานวิชาการใหใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ  คิดเปนรอยละ 80 

 3) สามารถจัดหาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิควิธีการสอนใหมีความหลากหลาย 

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  คิดเปนรอยละ 80  
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3.2  เชิงคุณภาพ 

 1) งานสํานักงานวิชาการและกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  มีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

 2) ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานวิชาการ  ไดรับการซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3) ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิควิธีการ

สอนใหมีความหลากหลาย 

4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  ประกอบดวย 
  - กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอมครุภัณฑสํานักงานและสื่อการเรียนการสอน 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอมครุภัณฑสํานักงานและส่ือการเรียนการสอน 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 –  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน 

        - สํารวจความตองการวัสดุ  อุปกรณสํานักงานในกลุม

บริหารงานวิชาการ 

 พ.ค. 2565 นางสาวมัณทนา  

ผาใต  และ 

คณะกรรมการกลุม

บริหารวิชาการทุก

คน 
1.2  ดําเนินโครงการ   

        - สํารวจความตองการวัสดุ  อุปกรณสํานักงาน 

        -จัดสรรวสัดุ อุปกรณภายในกลุมงานวิชาการ 

        -จัดทําบันทึกการเบิกจายวัสดุ อุปกรณสํานักงาน 

พ.ค. 2565 

- 

ก.พ. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 

       ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค.2566 

 5.2 กิจกรรมปรับซอม บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  
- สํารวจความตองการซอมแซมครุภัณฑสํานักงานในกลุม
บริหารวิชาการ 

พ.ค. 2565  คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

1.2 ดําเนินโครงการ 
- ดําเนินการจัดซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 
- จัดทําบันทึกการจัดซอมแซมครุภัณฑสํานักงานในกลุม
บริหารวิชาการ 

พ.ค.2565  
 –  

ก.พ. 2566 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล ความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 น.ส.มัณทนา ผาใต 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 น.ส.มัณทนา ผาใต 
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 5.3 กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  
- สํารวจความตองการสื่อ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

พ.ค. 2565  คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

1.2 ดําเนินโครงการ 
- ดําเนินการจัดซ้ือสื่อ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน 
-จัดสรรสื่อ อุปกรณการจัดการเรียนการสอนในแตละกลุม
สาระการเรยีนรู 
-จัดทําบันทึกการเบิกจายสื่อ อุปกรณ การจัดการเรียนการ
สอน 

พ.ค.2565  
 –  

ก.พ. 2566 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล ความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 น.ส.มัณทนา ผาใต 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 น.ส.มัณทนา ผาใต 
 

6.  งบประมาณ   50,000  บาท 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 

งบ

บุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา

ครุภัณฑ) 

กิจกรรมจัดซ้ือ  

-คาวัสดุ อุปกรณ 
30,000     

กิจกรรมปรับซอม บํารุงรักษาครุภัณฑ

สํานักงาน 

-คาดําเนินการ 

20,000     

กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน

และพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 

-คาสื่อการเรียนการสอน 

      

รวมเงินท้ังหมด 50,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. งานสํานักงานวิชาการและกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ  มีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

-ประเมินตามสภาพ

จริง 

- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  ระเบียนวัสดุ 

อุปกรณงานวิชาการ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

2. ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานวิชาการ   

ไดรับการซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

-ประเมินตามสภาพ

จริง 

- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  ระเบียนวัสดุ 

อุปกรณงานวิชาการ 

3. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับการ

สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิค

วิธีการสอนใหมีความหลากหลาย 

-ประเมินตามสภาพ

จริง 

- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

-  ระเบียนการยืม คืน

สื่อการเรียนการสอน 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. งานสํานักงานวิชาการและกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  มีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

 2. ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานวิชาการ  ไดรับการซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3. ครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาเทคนิค 

วิธีการสอนใหมีความหลากหลาย 

 
 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวมัณทนา  ผาใต) 
  

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
 ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  : 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือกลุมงาน :          กลุมบริหารวิชาการ       กลุมบริหารท่ัวไป      กลุมบริหารงานบุคคล      

                          กลุมบริหารงบประมาณ   กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ  :       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 

จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :      นางทวีรัตน  ไชยาปน 

     
1. หลักการและเหตุผล   

    จากการประเมินคุณภาพนักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ในปการศึกษา  2562  พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาจึงไดจัดทําโครงการดังกลาวข้ึนเพ่ือ ฝกฝน พัฒนานักเรียนใหมีทักษะการฟง พูด  อาน  และเขียน
ภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือใหการจัดเรียนการสอนภาษาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาไทยและใชภาษาไทยไดถูกตอง เหมาะสม 
   3. เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู 
   4. เพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการ สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะหและสรุปความคิดรวบยอด 
   5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  
3. เปาหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 
  2. ครูเขารวมกิจกรรมรอยละ 100 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีแลว   
     เฉลี่ย รอยละ 5 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู  
  2. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะหและสรุปความคิดรวบยอด 
  3. นักเรียนตระหนักเห็นคุณคาของภาษาไทยและมีจิตสํานึกในการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 
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          4. การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

  1. วันภาษาไทย 

 2. จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 กิจกรรมวันภาษาไทย 

ระยะเวลาดําเนินการ :  1 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 2566 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน 1 เม.ย. 65 นางทวีรัตน 

และ 

ครูในกลุมสาระ 

 

1.2  ดําเนินโครงการ   

 - การคัดลายมือ  เขียนตามคํา อานจับใจความ พินิจ

วรรณคดีและวรรณกรรม  

 - มีการจัดปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับวันภาษาไทย   

 

19-21 ก.ค. 65 

 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง

พอใจในการดําเนินงาน 

31 มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ ๓๑ มี.ค. 66 

    5.2 จัดหาวัสดุและส่ือการเรียนการสอน 

ระยะเวลาดําเนินการ :  1 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน 1 เม.ย. 65 นางทวีรัตน 

และ 

ครูในกลุมสาระ 

 

1.2  ดําเนินโครงการ   

 - สํารวจความตองการวัสดุและสื่อการเรียนการสอนภายในกลุมสาระ 

 - จัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนภายในวงเงินท่ีกําหนด 

       

   

 

ก.ค. 65-ก.พ.

66 

 1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

31 มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ 31 มี.ค. 66 
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6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 สังเกต แบบสังเกต 
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู สังเกต แบบสังเกต,บันทึกการ

อาน 
3.นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ สามารถคิด 
วิเคราะห สังเคราะหและสรุปความคิดรวบยอด 
 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. นักเรียนตระหนักเห็นคุณคาของภาษาไทยและมี
จิตสํานึกในการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

สังเกต แบบสังเกต 

5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 90 

 2. ครูเขารวมกิจกรรมรอยละ 100             

          3. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและการเรียนรู  

 4. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการ สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะหและสรุปความคิดรวบยอด 

 5. นักเรียนตระหนักเห็นคุณคาของภาษาไทยและมีจิตสํานึกในการอนุรักษใหคงอยูสืบ 

           6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

  
 

ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
         (นางทวีรัตน  ไชยาปน ) 

  
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน

อุดหนุน 

รายได

สถานศึกษา 

งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา

ครุภัณฑ) 

กิจกรรมวันภาษาไทย 

- คาวัสดุและรางวัล 

5,000     

จัดหาวัสดุและสื่อการเรียนการสอน 10,000 
 

    

รวมเงินท้ังหมด 15,000 
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 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                                         (นายมกรธวัช  สรุยิะกาญจน) 
                                หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช่ือกลุมงาน     กลุมบริหารวิชาการ        
ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง 
จุดเนนของ สพฐ.   
       จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  : 1. นางสาวปยภรณ  ศิริมา 
        2. นางเพชรยุภา    สุริยะกาญจน 
        3. นางมนตรีรัตน   แดงเหลือง 
         
1.  หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิด
อยางมีเหตุผล  เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห คาดการณ  วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหา
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือสงเสริม และพัฒนาใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําความรู
ทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูสิ่งตางๆและเปนพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือใหนักเรียนรูจักประหยัดและออม 
2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดานคิดคํานวณ  และรูจักแกปญหาโดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร 
2.3  เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียนรู  แสวงหาความรูจากแหลงตางๆอยูเสมอ 
2.4 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร 
2.5  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 
3.  เปาหมาย            

3.1 เชิงปริมาณ 

 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  คิดเปนรอยละ  80 

 2.  นักเรียนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึนรอยละ  70 

 3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 70 

3.2เชิงคุณภาพ 

 1.  นักเรียนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 

 2.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร 

3.  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
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4. กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
 1. กิจกรรม  “Math  DongyenBanK“ 
 2. กิจกรรม  “คณิตคิดอยางไร “ 
 3. กิจกรรม  “รักการอานและแสวงหาความรูทางคณิตศาสตร“ 
 4. กิจกรรม   สงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 
 5. กิจกรรม  ปรับปรุงหองเรียน“จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณและสื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
5. วิธีดําเนินการ 
    1. กิจกรรม “Math DongyenBanK” 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ตลอดปการศึกษา  (มิถุนายน  2565   – เมษายน  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย. 2565 นางมนตรีรัตน  แดง

เหลือง 
และ 

ครูทุกคนในกลุมสาระฯ 
คณิตศาสตร 

  

1.2 ดําเนินโครงการ   
       - ประชุมครูกลุมสาระคณิตศาสตร 
       - ครูประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 
       - นักเรียนออมเงินกับครูผูสอนหลังจากเรียน
เสร็จในแตละคาบ 
       -ทุกสิ้นเดือนครูสรุปยอดเงินของแตละคน 
       -มอบรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีออมเงินไดมาก
ท่ีสุด 

มิ.ย. 2565 - 
เม.ย. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

เม.ย. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล
โครงการ 

เม.ย. 2566  

 
2. กิจกรรม  “คณิตคิดอยางไร” 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ตลอดปการศึกษา  (มิถุนายน  2565 – เมษายน  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มิ.ย. 2565 นางสาวปยภรณ  ศิริมา 

และ 
ครูทุกคนในกลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 
  
   

1.2 ดําเนินโครงการ   
      -ประชุมครูกลุมสาระคณิตศาสตร 
     - ครูประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 
     - จัดทําปายนิเทศหนาหองกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตรเก่ียวกับกิจกรรม 
     -ทุกวันศุกรของสัปดาหประกาศผลผูตอบคําถาม
ไดถูกตองพรอมมอบรางวัล 

มิ.ย. 2565 - 
เม.ย. 2566 

13. ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

เม.ย. 2566 

1.4 จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล
โครงการ 

เม.ย. 2566 
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3. กิจกรรม “รักการอานและแสวงหาความรูทางคณิตศาสตร” 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ตลอดปการศึกษา   (มิถุนายน  2565   – เมษายน  2566) 

 
กิจกรรม “  สงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร” 

 ระยะเวลาดําเนินการ :   (มิถุนายน  2565   – เมษายน  2566) 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
11 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ มิ.ย. 2565 นางเพชรยุภา  สุริย

กาญจน 
และ 

ครูทุกคนในกลุมสาระฯ 
คณิตศาสตร  

12 ดําเนินโครงการ   
     -ประชุมครูกลุมสาระคณิตศาสตร 
     - ครูประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 
     - ครูแจกสมุดบันทึกการอานใหนักเรียน 
ทุกคน ทุกสิ้นเดือนนักเรียนสงบันทึกการอานครู
รวบรวมเปนสถิติบันทึกการอานดีเยี่ยมมอบรางวัลให 

มิ.ย. 2565 - 
เม.ย. 2566 

1.3 ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

เม.ย. 2566 

1.4 จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ เม.ย. 2566 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

11 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน เม.ย. 2565 -นางสาวปยภรณ  ศิริมา 

-นางเพชรยุภา  สุริยะ

กาญจน  

-นางมนตรีรัตน  แดง

เหลือง   

12 ดําเนินโครงการ   

-ประชุมครูกลุมสาระคณิตศาสตร 

- ครูประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ 

- ครูคัดนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร

ระดับชั้นละ 2 คน(ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) 

-จัดสอนเสริมติวเขมใหความรู ฝกทักษะทาง

คณิตศาสตร ( ใบงาน แบบฝกทักษะ อ่ืนๆ) 

-สงนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะและความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

มิ.ย. 2565 - 
เม.ย. 2566 

1.3 ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

เม.ย. 2566 

1.4 จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ เม.ย. 2566 
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กิจกรรม “ปรับปรุงหอง  จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ และสื่อการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1  (มิถุนายน 2565 – ตุลาคม 2565) 
       ภาคเรียนท่ี 2  (พฤศจิกายน 2565  –  เมษายน  2566) 

 
6.  งบประมาณ 

 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
11เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ มิ.ย. 2565 นางมนตรีรัตน  แดง

เหลือง 
และ 

ครูทุกคนในกลุมสาระฯ 
คณิตศาสตร    

12 ดําเนินโครงการ   
       -สํารวจความตองการใช 
       -พิจารณาความจําเปน 
       -จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรูทางทาง
คณิตศาสตร    

มิ.ย. 2565 – 
ต.ค. 2565 

1.3 ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

เม.ย. 2566  

1.4 จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ เม.ย. 2566 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

1.กิจกรรม “ Math  DongyenBanK“ 1,000     
2.กิจกรรม  “ คณิตคิดอยางไร “ 2,000     
3.กิจกรรม“ รักการอานและแสวงหา
ความรูทางคณิตศาสตร 

2,000     

4.กิจกรรม“สงเสริมความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตร” 

  3,000     

5.กิจกรรม“จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ และสื่อ
การเรียนรูทางคณิตศาสตร 

5,000     

6. ปรับปรุงหองเรียนใหมีบรรยากาศท่ีดี  2,000     
รวมเงินท้ังหมด 15,000     
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช

ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  คิดเปนรอยละ  80 

2.  นักเรียนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึนคิด

เปนรอยละ  70 

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเฉลี่ยไม

ต่ํากวารอยละ 70 

 

ประเมิน

คุณลักษณะ

ผูเรียน 

การสอบถาม 

การสัมภาษณ 

 

แบบประเมินคุณลักษณะ

ผูเรียน 

การสอบถาม 

การสัมภาษณ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใชประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 

1.  นักเรียนมีความรูความสามารถทางคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน 

2.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและตระหนักในคุณคา

ของคณิตศาสตร 

3.  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 

การสอบถาม 

การสัมภาษณ 

 

 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนรูจักประหยัดและออม 

2. นักเรียนมีทักษะดานคิดคํานวณ  และรูจักแกปญหาโดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตร 

3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอาน  ใฝเรียนรู  แสวงหาความรูจากแหลงตางๆอยูเสมอ 

4.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร 

5.  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

6.   นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 

 
 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นางสาวปยภรณ  ศิริมา) 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
               (นางเพชรยุภา   สุริยะกาญจน) 

 
     ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

           (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                        หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
  ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 

       (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     5 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  

จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะ

กับผูเรียนทุกระดับ 
มาตรฐานท่ี  1    คุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี  1    ขอ  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1-5  ) 

มาตรฐานท่ี 3     กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี  1-5  ) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายจํารอง  แดงเหลือง 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ไดกลาววา “รัฐตองเรงรัดและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาประเทศ”  การท่ีจะไปสูเปาหมายได  จําเปนตองพัฒนาการจัด
การศึกษาดานวิทยาศาสตรอยางจริงจัง  การเรียนรูดานวิทยาศาสตรตองใหเกิดท้ังความรู  ทักษะและเจตคติดาน
วิทยาศาสตร  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีสภาพแวดลอมในหองเรียนท่ีดี  มีความปลอดภัย  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรจึงไดยึดหลักการดังกลาว 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือใหนักเรียนมีหองเรียนท่ีดีมีความปลอดภัย 
  2.2  มีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีพรอมใชงาน   

3.  เปาหมาย 
  3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียนโรงเรยีนดงเยน็พิทยาคาร  จํานวน 326  คน  มีหองเรียนวิทยาศาสตรท่ีดีมีความ
ปลอดภัย 
 3.1.2  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีพรอมใชงานจํานวน  3  หอง 
  3.2  เชิงคุณภาพ 
   3.2.1  นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีสภาพหองเรียนวิทยาศาสตรท่ีดี  มีความปลอดภัย 
   3.2.2  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีดีพรอมใชงาน 

4.  กิจกรรม 
   กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

a. ซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือซอมแซมหองเรียน 
b. สัปดาหวิทยาศาสตร 
c. ซ้ือวัสดุอุปกรณกลุมสาระ 
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5..  วิธีดําเนินการ 
 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ   
ระยะเวลาดําเนินการ :  1 กรกฎาคม  2565 –31  สิงหาคม  2565  

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุม ปรึกษา  วางแผนการดําเนินงาน      ก.ค. 2565 นายจํารอง  แดงเหลือง 
และครูในกลุมสาระ 

การเรียนรูวิทยาศาสตร 2. ดําเนินโครงการ 
2.1  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือปรับปรุงซอมแซม
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
- สํารวจและจัดทํารายการวัสดุอุปกรณ ท่ีตองใช 
- บันทึกขอความขอจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ   
- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ   
- สัปดาหวิทยาศาสตร 

 
    ส.ค  2565.– 
     ก.ค.  2565  

 

3. ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค.  2566 

4. จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค.  2566 

6.  งบประมาณ 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

เรียนฟรี 
15 ป 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

- ซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือซอมแซม
หองเรียน 
- สัปดาหวิทยาศาสตร 
- ซ้ือวัสดุอุปกรณกลุมสาระ 

 

 
 
 

  37,000  

 รวมเงินท้ังหมด 37,000 
7.  การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช
ประเมินผล 

1.  นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  จํานวน 326  
คน  มีหองเรียนวิทยาศาสตรท่ีดี  มีความปลอดภัย 
 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

2.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรท่ีพรอมใชงานจํานวน  3  หอง 
 

สอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 
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8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   8.1  นักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพในหองเรียนท่ีจัดวัสดุอุปกรณ  สารเคมี  สื่อและเทคโนโลยี  
ไวใชจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ   
   8.2  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  
   8.3  นักเรียนมีความรูและเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตรจากการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   8.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงข้ึน  
   8.5  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสูงข้ึน 
 
 
 
        ลงชื่อ……………………......…………................... ผูเสนอโครงการ 
                                                 ( นายจํารอง  แดงเหลือง)  
                                        หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
         
        ลงชื่อ……………………………………...................ผูเห็นชอบโครงการ 
                 (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                      หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
        ลงชื่อ………………………………...................……ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายธวชัชัย  โสมาสวน) 
                    ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    6. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ช่ือกลุมงาน   กลุมบริหารวิชาการ       
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :  

จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  
มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพผูเรียน  ตัวชี้วัดท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ขอ 1 - 5) 
มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดท่ี 1 – 5 ) 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายคุณาวุฒิ   สิงหทอง 
  
  
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง  สื่อการสอนนับเปนองคประกอบท่ี
สําคัญยิ่งท่ีชวยใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปนอยางมีเหตุมีผล ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช  2542  หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  มุงสรางเสริมใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ วัสดุ อุปกรณ โดยเรงพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และมีแรงจูงใจในการผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเหมาะสมทันสมัยและเอ้ือตอการเรียนรู หมวด 1  ในมาตราท่ี 6 การศึกษาตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา  มีความรู  มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการจะนําโรงเรียนเขาสูระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงทุกโรงเรียนตองกระทําตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น ศักยภาพ
ของนักเรียนเปนมาตรฐานดานผลผลิตท่ีสําคัญยิ่ง ความพรอมของนักเรียนท้ังในดานรางกาย จิตใจและ
สติปญญาจะเปนกลไกสําคัญในการนําโรงเรียนเขาสูมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะความพรอมดานจิตใจ 
ความมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี จะประสานความรวมมือรวมใจของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ   
 ดังนั้น การจัดการศึกษาในปจจุบัน จึงเนนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู  ครูตองมี
ความสามารถผลิตเลือกใชและพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี ใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
กระบวนการการเรียนรู เพ่ือใหโรงเรียนกาวเขาสูมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาฯ จึงจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึน  โดยมุง
ใหครูในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนใหทันสมัย รวมท้ังผลิตสื่อ
การสอนใหมอยางมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนตลอดจนฝกใหนักเรียนสามารถผลิตสื่อไดดวย
ตนเอง พรอมท้ังเพ่ิมศักยภาพนักเรียนใหเปนมาตรฐานดานผลผลิตท่ีสําคัญ การจัดบรรยากาศทางวิชาสังคม
ศึกษา จะเปนสิ่งกระตุนใหนักเรียนอยากรูอยากเห็น และแสวงหาความรูใสตน เปนการเพ่ิมพูนศักยภาพใหกับ
นักเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
2. วัตถุประสงค  

 2.1  เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 
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        2.2  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาไทย  
 2.3  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน
ในความเปนพหุวัฒนธรรม   
 2.4  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาครู ในการในการผลิตสื่อและใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 2.5  ปรับปรุงและจัดบรรยากาศในหองเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนรอยละ 100 เกิดความรู ทักษะ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 2.  นักเรียนรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีแลว รอยละ 3 ข้ึนไป 
  3.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึน
จากเดิม รอยละ .... เปนรอยละ .. ข้ึนไป (อางอิงคะแนนโอเน็ตป 2564)   
  3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนทุกคนเกิดความรู ทักษะ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
  2. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับดี 
  3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 
 3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - โรงเรียนคุณธรรม    

4. การพัฒนาหองเรียน และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
5. วิธีดําเนินการ   

ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 , 2  ( พฤษภาคม 2565  – มีนาคม 2566 ) 
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1)  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
     1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565  

 
 
 
 

7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายคุณาวุฒิ  
สิงหทอง 

และครูทุกคน 
ในกลุมสาระฯ 

     1.2  ดําเนินการ   
       - จัดสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระฯ สังคมฯ ต่ํา ในชั่วโมงวางระหวางวันหรือ
หลังเลิกเรียน 
       - ฝกซอมนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะวิชาการดาน
ตาง ๆ เชน การตอบปญหาอาเซียน, การตอบปญหา
รัฐสภา, การแขงขันทักษะวิชาการประจําป, อ่ืน ๆ  
       - การจัดนิทรรศการวันอาเซียน   
       - จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีในแหลงเรียนรู
ภายนอกทองถ่ิน          

มิ.ย. 2565 

     1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

     1.4  จัดทํารายงานและรายงานผลการดําเนินงาน มี.ค. 2566 

107 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

2)  กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา    
     2.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565   

(งบกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน) 
 
นางจินตนา  

หัสดร 

     2.2 วันวิสาขบูชา  พ.ค. 2565 - 
     2.3 วันอาสาฬหบูชา – วนัเขาพรรษา                             
(แหตนเทียนพรรษา) 

ก.ค. 2565 - 

     2.4 วันมาฆบูชา ก.พ. 2566 - 
     2.5 จัดทํารายงานและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม มี.ค. 2566 - 
3)  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - โรงเรียนคุณธรรม       
     3.1 การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต-โรงเรียนคุณธรรม 
          -  การจัดทําปายตางๆ  
          -  การจัดทําผลงานจากตัวนักเรียนและครู 
          -  การแสดงนิทรรศการนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน 

 
 
 

ส.ค. 2565 

 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 

นายคุณาวุฒิ  
สิงหทอง 

นางจินตนา  
หัสดร 

 

     3.2 ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน  

ส.ค. 2565 

     3.3  จัดทํารายงานและรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม ส.ค. 2565 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
4)  การพัฒนาหองเรียน และการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี             
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

   

     4.1  ทําการสํารวจความตองการสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ ตาง ๆ ท่ีตองการใชในการจัดการเรียนการสอน
ในกลุมสาระฯ ตลอดปการศึกษา  

 
พ.ค. 2565 

 
 
 
 

   10,000 

 
 
 
 

นายคุณาวุฒิ  
สิงหทอง 

และครูทุกคน 
ในกลุมสาระฯ 

     4.2 จัดทํา จัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตาม
ความตองการ ภายใตงบประมาณและระเบียบการจัดซ้ือ
ของทางราชการ  

พ.ค. 2565 

     4.3  การซอมบํารุง วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนการ
สอน      

มี.ค. 2566      4.4  ปรับปรงุหองปฏิบัติการสอนใหมีคุณภาพ             
พรอมใชในการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน    
     4.5  จัดทํารายงานและรายงานผลการดําเนินงาน 
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6.  งบประมาณ 
 

 
รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียน     

7,000 
    

2. กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  -   -  
3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต - โรงเรียน
คุณธรรม 

10,000     

4. การพัฒนาหองเรียน และการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

10,000 
    

รวมเงินท้ังหมด 27,000     
 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
  
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 100 เกิดความรู ทักษะ ในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
2.  นักเรียนรอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา   
ท่ีแลว รอยละ 3 ข้ึนไป 
3.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนจากเดิม รอยละ .... เปน
รอยละ .. ข้ึนไป (อางอิงคะแนนโอเน็ตป 2564)   

 
- การประเมินผล
การเรียน 
- การประเมิน
คุณลักษณะผูเรียน 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ 

 
- แบบทดสอบ   
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
ผูเรียน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนเกิดความรู ทักษะ ในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
2. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับดี 
3. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน 

 
- การประเมินผล
การเรียน 
- การประเมิน
คุณลักษณะผูเรียน 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ 

 
- แบบทดสอบ   
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
ผูเรียน 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน และมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
  2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาไทย  
 3.  นักเรียนมีความตระหนักในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันในความเปน
พหุวัฒนธรรม 
           4.  ครูมีความสามารถในการในการผลิตสื่อ และใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
        5.  นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 
 

ลงชื่อ .............................................  ผูเสนอโครงการ 
                        (นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง) 
 

ลงชื่อ .............................................  ผูเห็นชอบโครงการ 
                        (นายจํารอง  แดงเหลือง) 
                  หัวหนางานแผนและงบประมาณ 

 
             

ลงชื่อ ......................................... ผูเห็นชอบโครงการ 
             (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
              หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
                                  ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    7. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ช่ือกลุมงาน :     กลุมบริหารวิชาการ       
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :  
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : 
 มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :       1. นางสาวศิโรรัศม์ิ   ขุราษี 
       2. นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ 
    3. นายนิกร  คําแสนกุล 
   4 .นางสาวสุนันต  รุงภูเขียว  
   
 1. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสาระมาตรฐานเรียนรู
ใหม การใชสื่อการเรียนการสอนเขามาเปนเครื่องมือหนึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงมีความจําเปนในการจัดหาสื่อ อุปกรณท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูนั้นๆเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจมากยิ่งข้ึนซ่ึงอาจเปนสื่อจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน หรือจัดหาจากแหลงอ่ืนเพ่ือเปนการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางศิลปะของนักเรียนและครู กลุมสาระศิลปะเปนกลุมสาระ 3 แขนง อยูรวมกัน จึงจัดทํา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนใหครูและนักเรียนไดใชอุปกรณในการเรียนการสอนตอไป 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ  ดนตรี - นาฏศิลป ของนักเรียนและครู  
 2.ปรับปรุงและจัดบรรยากาศหองเรียน กลุมสาระศิลปะ  ดนตรี - นาฏศิลป 
   3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนรอยละ 75  เขาใจละปฏิบัติงานดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป 
  2. นักเรียนรอยละ 75 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
  3. นักเรียนรอยละ 75 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ 
  4.นักเรียนรอยละ 75 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  5. ปรับปรุงและจัดบรรยากาศหองเรียน กลุมสาระศิลปะ  ดนตรี - นาฏศิลป 1 หอง 
3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน  เขาใจละปฏิบัติงานดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป 
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                   2. นักเรียน  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
  3. นักเรียน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ 
  4.นักเรียน  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  1. วาดภาพดวยลายเสน     
 2. นาฏศิลปและการเคลื่อนไหว 
 3. ดนตรีเพ่ือสุนทรี 
 4. ปรับปรุงและจัดบรรยากาศหองเรียนกลุมสาระศิลปะ  ดนตรี - นาฏศิลป 
5. วิธีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  (พฤษภาคม  2565  – มีนาคม 2566 ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565 นายปรีชาชัย เอ้ียงลักขะ 

และ 
ครูในกลุมสาระศิลปะ 

1.2  ดําเนินโครงการ   
       -นักเรียนไดเรียนรูการวาดภาพลายเสนจากการ 
เรียนในชั่วโมงเรียนและชุมนุม รวมถึงการศึกษา 
หาความรู และฝกฝนดวยตนเองของนักเรียน 
      - นักเรียนสงผลงานเขารวมประกวดการวาดภาพใน
โอกาสตาง ๆ เชน วันแมแหงชาติ, วันภาษาไทยแหงชาติ, วัน
อาเซียน, เทศกาลปใหม, การแขงขันทักษะวิชาการ ฯ ทําให
นักเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป /นันทนาการ ตามจินตนาการไดดียิ่งข้ึน  เห็นคุณคา
ในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษาเพ่ิมข้ึน 

มิ.ย. 2565  
- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 

6.  งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน
อุดหนุน 

รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมวาดภาพดวยลายเสน 
-คาวัสดุอุปกรณ 

5,000     

กิจกรรมนาฏศิลปและการเคลื่อนไหว 
-คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
- วัสดุสื่อในการสอนนาฏศิลป 

15,000     

กิจกรรมดนตรีเพ่ือสุนทรี 
-คาวัสดุอุปกรณเครื่องดนตรี 

20,000     
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 (ตอ) 
 

 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80  เขาใจละปฏิบัติงานดานศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป 
2. นักเรียนรอยละ 80 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
3. นักเรียนรอยละ 80 สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ 
4.นักเรียนรอยละ 80 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

1.การสอบถาม 
2.สังเกต 
3.ทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

1.แบบสอบถาม 
2.การสังเกต 
3.แบบทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน เขาใจละปฏิบัติงานดานศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป 
2. นักเรียน ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ 
3. นักเรียน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ 
4.นักเรียน  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 

1.การสอบถาม 
2.สังเกต 
3.ทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

1.แบบสอบถาม 
2.การสังเกต 
3.แบบทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกศิลปศึกษาสูงข้ึน  

        2. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนิน

การ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คา

ครุภัณฑ) 
กิจกรรมดนตรีพ้ืนบาน 
- คาวัสดุอุปกรณเครื่องดนตรี 

10,000     

รวมเงินท้ังหมด 50,000     
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3. นักเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการได  

        4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน  

 
  

        ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
            (นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี) 
 
 

         ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
              (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
 
 
             ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                   (นายนิกร   คําแสนกุล) 
 
 

          ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
               (นางสาวสุนันต  รุงภูเขียว) 
       

 
      ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

               (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                         หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ......................................................ผูอนุมัติโครงการ 

             (นายธวัชชัย    โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    8. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ช่ือกลุมงาน                กลุมบริหารวิชาการ          

ลักษณะโครงการ        โครงการตอเนื่อง  

จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1. นายนุกูล     โคมทอง       2. นายธานินทร     บํารุงภักดี   
 

 1. หลักการและเหตุผล 

  จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 นั้น

สงผลใหการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือ

สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูใหม การใชสื่อการเรียนการสอนมาเปนเครื่องมือหนึ่งจะชวยให

ผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความจําเปนตองจัดหาสื่อท่ีเหมาะสมตอการเรียน

นั้นๆ และตองมีความปลอดภัย ซ่ึงอาจเปนสื่อจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน หรือบางอยางตองจัดซ้ือมาจากแหลง

อ่ืน เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางการเรียนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนและครู

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล จึงจัดทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพล

ใหครูและนักเรียนไดใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาใหสูงข้ึน  

  2. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 

  3. เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 4. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
           5. ปรับปรุงและจัดบรรยากาศในหองเรียน 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมข้ึน จากป
การศึกษาท่ีแลวเฉลี่ย รอยละ 96 
  2. ครูและนักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขารวมกิจกรรมกีฬาสีภายใน รอยละ 96 
  3  ปรับปรงุและจัดบรรยากาศในหองเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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                 2. นักเรียนเกิดการเรียนรูเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรูระหวางกัน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 
 4. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 5.  นักเรียนสามารถสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
 6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  7. ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอตลอดปการศึกษา 
 8. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 
 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 2. กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
5. วิธีดําเนินการ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  (พ.ค. 
2565   –  มีนาคม 2566 ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565   นายนุกูล  โคมทอง 

และ 
ครูทุกคนในกลุม

สาระฯ 

1.2  ดําเนินโครงการ   
       - จัดสอนเสริมใหกับนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาต่ํา  
ในชั่วโมงวางระหวางวันหรือหลังเลิกเรียน 
       - จัดหาและขอความอนุเคราะหวิทยากรในทองถ่ินมาให
ความรูเรื่องพลศึกษาเพ่ิมเติม เชน ตะกรอ, เปตอง, ฟุตซอล, 
วอลเลยบอล เปนตน 
       - จัดสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดย
การฝกซอมกีฬาประเภทตาง ๆ  รวมตัวกันจัด 
ตั้งทีมกีฬาโรงเรียน  และนํานักเรียนเขารวมแขงกันกีฬากับ
หนวยงาน สถาบันตาง ๆ เม่ือมีโอกาส 

พ.ค. 2564   
- 

ก.พ. 2566  

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
 
2. กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ - ปรับปรุงและจัดบรรยากาศ ในการจัดการเรียนการสอน 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  ( พ.ค. 2565 – มี.ค. 2566 ) 
 
 
 
 
 

116 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565   นายนุกูล  โคมทอง 

 1.2  ดําเนินโครงการ   
       - ทําการสํารวจความตองการสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณตาง ๆ 
ท่ีตองการใชในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระฯ ตลอดป
การศึกษาของทางราชการ 

พ.ค. 2565   
- 

มี.ค. 2566  

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
        - จัดทํา  จัดหา  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามความ
ตองการภายใตงบประมาณและระเบียบการจัดซ้ือ  
       - นําสื่อ วัสดุ  อุปกรณท่ีไดมาไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
      - ปรับปรุงและจัดบรรยากาศในหองเรียน 

 นายนุกูล  โคมทอง 
 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566   

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค.2566  
 
6.  งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึก
ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คา

ครุภัณฑ) 

-กิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวาง
หองเรียน 
- คาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน 
- ปรับปรุงและจัดบรรยากาศในหองเรียน
และสนามกีฬา 

 
2,000 
10,000 
5,000 

   

 

 

 

 

       รวมเงินท้ังหมด 17,000     
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7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
3.1 เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ 
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมข้ึน จากปการศึกษาท่ี
แลวเฉลี่ย รอยละ 5 
2. ครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขา 
รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน รอยละ 96 

-การประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินการ 
เขารวมกิจกรรม 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรูเรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย 
สมํ่าเสมอ 
3. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม 
4. นกัเรียนสามารถสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
6. ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนเพียงพอตลอดปการศึกษา 

-การสังเกต 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ 

 

-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ 

 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาสูงข้ึน  

  2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 

  3. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

        5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 
 
 

 ลงชื่อ........................................ผูเสนอโครงการ 
                 (นายนุกูล     โคมทอง) 
 
 

 ลงชื่อ.......................................ผูเสนอโครงการ 
        (นายธานินทร  บํารุงภักดี) 
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       ลงชื่อ.......................................ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายธวชัชัย    โสมาสวน) 
                                        ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  9. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ช่ือกลุมงาน  กลุมบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี 1.1-1.2) 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :   1. นายวสันต  เมิกขวง   2. นางสาวจิตรตา  หลาษา 
         3. นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราศี  4. นางมนตรีรัตน  แดงเหลือง 
        5. ครูผูสอนรายวิชาชีพทุกคน      
    
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา  24  กลาวถึงเรื่องการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การทํางานเปนกลุม รวมท้ังการแกปญหา การจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  แสวงหาความรูควบคูคุณธรรม และสามารถ
นําความรู ประสบการณไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เพ่ือสนองกับนโยบายของภาครัฐ  
และสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ 
 การเรียนการสอนในรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ในกระบวนการเรียนการสอน
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองยึดหลักการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปาหมายของการเรียนรูจะตองใช วัสดุ
อุปกรณประกอบ เพ่ือนักเรียนจะไดเรียนรูปฏิบัติจริง คิดเปน ทําเปน สามารถแกปญหาไดกระบวนการเรียนรู
จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงคของการเรียนรูตามหลักสูตร  
  ดังนั้นครูผูสอนจะตองพัฒนาตนเองและพัฒนาผูเรียน อยางตอเนื่องและควบคูกันไป เพ่ือนําความรู
ใหมๆ ท่ีไดไปชี้แนะวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียนเพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ ยังสนองกับนโยบายของภาครัฐ  ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติใหมีคุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป และจําเปนจะตองมีการจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ เพ่ือใชประกอบใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
2. วัตถุประสงค    
 1.  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 
 2. เพ่ือสนองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพสามารถประกอบ
อาชีพเบื้องตนไดอยางมีความสุขหลังจบการศึกษาไปแลว   
 3. เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวาง
กัน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได(PLC) 
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         4. เพ่ือใหนักเรียนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมี
ความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 5. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 6. เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานได 
 7. เพ่ือกระตุนและสงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา
ท่ีแลวเดิม รอยละ 70 เปนรอยละ 75 
  2. นักเรียนมีความรูดานอาชีพเบื้องตนและสามารถประกอบอาชีพไดหลังจบการศึกษาไปแลว 
รอยละ 85 
  3. ครูและนักเรียนมีสื่อและวัสดุฝกในการเรียนการสอน รอยละ 85 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 2. นักเรียนเกิดการเรียนรูเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวาง
กัน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3. นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4. นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 5. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานได 
 6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  7. ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 
  1. กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนกลุมงานอาชีพ   
 2. กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  กิจกรรมจัดนิทรรศการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
5. วิธีดําเนินการ 
1. กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนกลุมงานอาชีพ   
   ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  (พ.ค. 2565 – มีนาคม 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565  นายวสันต เมิกขวง 

น.ส.จิตรตา หลาษา 
นางมนตรีรัตน แดง
เหลือง 
นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราศี 

และ 
ครูทุกคนท่ีเปนวิทยากร
รวม 

1.2  ดําเนินโครงการ  
จัดการเรียนการสอนดังนี้  
  - มัธยมศึกษาตอนตนเรียนรายวิชางานวิชาชีพพ้ืนฐาน วิชางาน
เกษตร วิชาการถนอมอาหาร วิชาการผลิตภัณฑทองถ่ินเปนตน  
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนในวิชาชางไฟฟา วิชาชาง
เสริมสวย วิชาอาหารเพ่ืออาชีพ วิชาอุตสาหกรรม วิชาการตัดเย็บ
เสื้อผา เปนตน 
    

 
 

พ.ค. 2565  
- 

มี.ค. 2566 

121 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆของกลุมสาระ
ท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ 

  

- จัดหาและขอความอนุเคราะหวิทยากรท้ังภายในและภายนอกใน
ทองถ่ินมาใหความรูดานอาชีพ/อาชีพในทองถ่ิน เชน อาหารคาว
หวาน, การจักสาน, นวดแผนไทย ชางตัดผมเสริมสวย เปนตน 

  

- สงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการหรือ
จัดแสดงผลงานรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก 

  

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน   

มี.ค. 2566 ครูผูสอน 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 ครูผูสอน 
2. กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2 (พ.ค. 2565 – มีนาคม 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565  ครูทุกคนในกลุม

สาระฯ 
 

1.2  ดําเนินโครงการ   
       - ทําการสํารวจความตองการสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณ
ตาง ๆ ท่ีตองการใชในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระ 
การงานอาชีพ แตละวิชาตลอดปการศึกษา 
        - จัดซ้ือ / ปรับซอม วัสดุ-อุปกรณตาง ๆของกลุมสาระ
การงานอาชีพตามระเบียบการจัดซ้ือของทางราชการ 
        - นําสื่อ วัสดุ  อุปกรณท่ีไดมาไปใชในการจัดการเรียน
การสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

มิ.ย. 2565 
- 

มี.ค. 2566  

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
3. กิจกรรมจัดนิทรรศการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (Open home) 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 2  ( มกราคม  –  มีนาคม 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  
ป 

ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565  นางสาวจิตรตา  
หลาษา 
และ 

ครูทุกคนในกลุมสาระฯ 

1.2  ดําเนินโครงการ   
    - จัดงานนิทรรศการกลุมสาระการงานอาชีพรวมกับการเปดบาน
ของกิจกรรมทางโรงเรียน เพ่ือแสดงผลงานนักเรียนหลังจากการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนของอาชีพตางๆเพ่ือใหชุมชน โรงเรียน ท้ัง
ในเขตและนอกเขตบริการไดเยี่ยมชม    เปนตน และมีการจัด
จําหนายผลผลิตของนักเรียน  ของโรงเรียน  โดยผูรวมชม
นิทรรศการไดแก ครูทุกคน,นักเรียนทุกคน, คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชาวบานในชุมชนท่ีสนใจ 

 ม.ค. – มี.ค.
2566 
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(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  
ป 

ผูรับผิดชอบ 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน 

มี.ค. 2566   

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566  
 
6.  งบประมาณ 
 

  หมายเหตุ.   งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. เชิงปริมาณ 
     1. ครูและนักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขารวมกิจกรรม
นิทรรศการกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รอยละ 85 
      2. ครูกลุมสาระการการเรียนรูการงานอาชีพสามารถจัดทําสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนเองสอนได รอยละ 85 
     3. เม่ือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนผูเรียนสามารถเรียนรู
อาชีพพ้ืนฐานไปประกอบอาชีพได 
     4. เม่ือจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสามารถมีอาชีพอยางนอย  
1 อาชีพเพ่ือประอาชีพได 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึก
ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

1. กิจกรรมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
ในการจัดการเรียนการสอน 
- วิชาอุตสาหกรรมและไฟฟา 
- วิชาโภชนาการอาหาร 
- วิชาชางตัดผมเสริมสวยและนวดแผนไทย  
- วิชางานเกษตร/งานบานอ่ืนๆ 
- คาสื่อ วัสด-ุ อุปกรณฯภายในกลุมงานฯ    

  
 

15,000 
10,000 
5,000 
17,000 

    
 
 
 
 
 
 

  

2. กิจกรรมจัดนิทรรศการกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 
- คาวัสดุ, เอกสาร 

3,000     

3. การปรับซอม วัสด-ุอุปกรณสื่อ 
คอมพิวเตอรและตอพวงท่ีใชจัดการเรียนการ
สอนของกลุมสาระการงานอาชีพ 

5,000     

4.การแขงขันทักษะทางวิชาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนภายนอก 

2,000     

รวมเงินท้ังหมด 57,000      
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(ตอ) 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2. เชิงคุณภาพ 
    1. หลังจบการศึกษาไปแลว นักเรียนมีทักษะอาชีพอยางนอย1 อาชีพ 
เพ่ือประกอบอาชีพได  
     2. นักเรียนเกิดการเรียนรูเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
     3. นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
ทํางานอยางมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

     4. นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพ
ท่ีตนเองสนใจ 
      5. นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงานได 
      6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

  

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนเกิดการเรียนรูเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวาง
กัน ผลจากการแขงขันทักษะวิชาการ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 2. นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข  
และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3. นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  5. ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ  
 6. เม่ือจบการศึกษาไปแลวนักเรียนสามารถประกอบอาชีพเบื้องตนไดอยางมีความสุข 
   
 

    ลงชื่อ........................................ผูเสนอโครงการ     
                              (นายวสันต  เมิกขวง)      

 
                          ลงชื่อ..........................................ผูเสนอโครงการ        
               (นางสาวจิตรตา  หลาษา)      
         
                            ลงชื่อ.........................................ผูเหน็ชอบโครงการ 
                                               (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                                                หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

       ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายธวชัชัย   โสมาสวน) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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โครงการ      10. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ช่ือกลุมงาน       กลุมบริหารวิชาการ    

ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 

จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

มาตรฐานดาน: มาตรฐานดานผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  : 1.นางปรียนันท  ดวงแกว       2.นายมานะ  เมฆศรี   
    

1.หลักการและเหตุผล 
            จากผลการการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนในปการศึกษา 2564 ท่ีผานมาพบวานักเรียนโรงเรียนดง
เย็นพิทยาคาร ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต่ํากวา
เกณฑระดับประเทศเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพราะความ
แตกตางทางการเรียนรูของนักเรียนในแตละกลุมครูขาดเทคนิคการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดความทาทายท่ีจะ
เรียนรูเพราะปจจุบันการเรียนภาษามีวิธีการท่ีหลากหลายเชนเรียนกับสื่อ  วีดีทัศน  สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต 
ฯลฯ ซ่ึงเปนการสื่อสารทางเดียว ผูเรียนไมมีโอกาสในการสื่อสารโตตอบ ดังนั้นกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร จึง
ไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน อีกท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งกับนักเรยีนท้ังในปจจุบันและอนาคต 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศใหสูงข้ึน 

2.2 เพ่ือพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
2.3 เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความสามารถเขาใจถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมตางๆของเจาของ

ภาษาและเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพ่ือความเขาใจอันดีและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 
3. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 3.1 นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหสูงข้ึนรอยละ 67 

เชิงคุณภาพ 
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1.นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร รอยละ 55 สามารถพูดสื่อสารเปนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันได 
2.นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

 

4. กิจกรรม   กิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

ประกอบดวย 

 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 2. ประชุมชี้แจงเพ่ือมอบหมายงาน 

 3. ดําเนินงานตามโครงการ 

  3.1 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา 

  3.2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนการสอน 

  3.3 กิจกรรมจัดปายนิเทศวันสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  3.4 ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 

  3.5 สรุปและรายงานผล 

5. วิธีดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ : ตลอดปการศึกษา 2565  ( พ.ค. 2565 – 31 มีนาคม 2566 ) 
   5.1กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน 16 พ.ค.2565  

1.2 กิจกรรมดําเนินการ 21 มิ.ย.2565 นางปรียนันท  ดวงแกว 

ครูกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศทุกคน 
1.คัดเลือกนักเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและกลาแสดงออกเปนตัวแทน

นําเสนอคําศัพท 

2.ฝกซอมนักเรียนท่ีเปนตัวแทน 22 มิ.ย.2565  

3. นักเรียนนําเสนอคําศัพทและประโยค

ภาษาอังกฤษหนาเสาธงและตามบอรดปายนิเทศ 

1 ก.ค.2565  

4.นักเรียนทุกคนจัดทําสมุดบันทึกคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

1 ก.ค.2565  

3.ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ

พึงพอใจในการดําเนินงาน 

31 ม.ค.2566  

4.จัดทํารายงานผล 31 มี.ค.2566  
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5.2 กิจกรรมจัดปายนิเทศวันสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการ 26 ส.ค. 2565 นางปรียนันท  ดวงแกวครู

กลุมสาระภาษาตางประเทศ

ทุกคน 

2.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 26 พ.ย. 2565 

1.แตงตั้งผูรับผิดชอบ 1 ธ.ค. 2565 

2.ดําเนินการตามกิจกรรม 

    2.1 จัดปายนิเทศ จัดปายนิเทศ               

วันฮาโลวีน        

   2.2 จัดปายนิเทศ วันคริสตมาส 

2.3 จัดปายนิเทศ วันวาเลนสไท  

 

15 ส.ค. 2565 

10 ธ.ค. 2565 

1 ก.พ. 2566 

 

3.ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

1 มี.ค. 2566  

4.จัดทํารายงานผลโครงการ 15 มี.ค. 2566  

5.5 กิจกรรมจัดหาส่ือการสอนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรม รายการกิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.ข้ันเตรียมการ 1.เขียนโครงการ 14/พ.ค./2565  

 

นายมานะ เมฆศรี 

 

 2.ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  16/พ.ค./2565 

 3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 29/พ.ค./2565 

2.ข้ันดําเนินการ 1.สํารวจรายการสื่อ/วัสดุ/

อุปกรณท่ีจะชวยในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน 

2.บันทึกเสนอจัดซ้ือตอฝายพัสดุ 

- เครื่องชวยสอน ขนาด 15 w  

- หมึกสีดําแคนนอน 100 กรัม / 

หมึกเลเซอร 

- กระดาษปกสี 

- กระดาษ Double A 

- กระดาษโปสเตอรจัดบอรด 

- สีไม สีเทียน 

- ปากกาไวทบอรด 

- โปสเตอรสื่อการเรียนรู 

- กาว/ -กรรไกร   - มีตคัตเตอร 

18/มิ.ย./2565 

 

 

 

ก.ค.- ธ.ค.2565 

 

3.ข้ันสรุปและ

รายงานผล 

1.ประเมินผลโครงการ    มี.ค. 2566 
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6.  งบประมาณ 25,000 บาท 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
ผูบริหารโรงเรียนครูผูสอนทุก
คนนักเรียนโรงเรียนดงเย็น
พิทยาคารทุกระดับชั้น 
 

1.สังเกตการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ของครูผูสอน 
2.สังเกตพฤติกรรมและความสนใจของ
นักเรียนตอกิจกรรมตางๆ 
3.สังเกตการเขารวมกิจกรรมของครูผูสอน 

1.สมุดบันทึกการนิเทศ 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยา
คาร รอยละ 55 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษอยูในระดับ
2 ข้ึนไป 

1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
2.ประเมินกิจกรรม/โครงการ 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบประเมินกิจกรรม/
โครงการ 

 

 

 

 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 

รายได

สถานศึกษ

า 

งบ

บุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา

ครุภณัฑ) 

กิจกรรมจัดปายนิเทศวันสําคัญในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- คาคาวัสดุฝกและอุปกรณและรางวัล 

4,000     

- จัดหาวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 

- เครื่องชวยสอน ขนาด 15 w  

- หมึกสีดําแคนนอน 100 กรัม / หมึกเลเซอร 

- กระดาษโรเนียว Hi- plus 

- กระดาษ Double A 

- กระดาษโปสเตอรจัดบอรด 

- สีไม สีเทียน 

 

10,000 

 

 

13,000 

   

 

 

 

     
 

 

 

 

 

รวมเงินท้ังหมด 27,000     
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักเรียนโรงเรียนดงเย็น
พิทยาคารสูงข้ึน  

8.2 นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมและนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือการศึกษาตอและนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

8.3 นักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษาเพ่ือความเขาใจอันดีและมีเจตคติท่ีดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ 

8.4 ครูผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายข้ึน 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผูเขียนโครงการ 
  (นางปรียนันท  ดวงแกว) 

 
(ลงชื่อ)........................................ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
(ลงชื่อ) ...........................................   ผูอนุมัติโครงการ 

   (นายธวชัชัย  โสมาสวน) 
     ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    11. ปฐมนิเทศ  ปจฉิมนิเทศ อําลาสถาบันและรับนักเรียน 
ช่ือกลุมงาน          กลุมบริหารวิชาการ   
ลักษณะโครงการ          โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี : 
  ท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1 – 2.6) 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  1. นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน 
       2. นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 
       
 1. หลักการและเหตุผล 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวยจึงมีจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาชาติซ่ึง
ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพ่ือสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข     มีศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ไดกําหนดใหกระบวนการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  ดวยวิสัยทัศนของรัฐท่ีเชื่อม่ันในนโยบายการศึกษาในการสราง
คน สรางงานเพ่ือชวยกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการปรับโครงสรางระบบการศึกษา ยึด
หลักบริหารจัดการท่ีเนนคุณภาพประสิทธิภาพ ความเสมอภาคใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเชื่อม่ันใน
นโยบายการศึกษา  จึงมีการกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยยึดหลักการ
ความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองจัดการศึกษาให
สอดคลองสนองตอหลักสูตรแกนกลางซ่ึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญทางการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง   
       การปฐมนิเทศนักเรียนจึงเปนกิจกรรมท่ีสําคัญของสถานศึกษาท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติของสถานศึกษาในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน  
2.วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจในกฎระเบียบ การปฏิบัติตนขณะอยูในโรงเรียน 
  2. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกาลังใจใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
 3. เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหมปการศึกษา 2565 เขารวมกิจกรรมทุกคน 
  2. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา2565 เขารวมกิจกรรมทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความเขาใจในกฎระเบียบ การปฏิบัติตนขณะอยูในโรงเรียน 
  2. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีขวัญกําลังใจท่ีดีและมีสํานึกรักสถาบัน 
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        3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สมัครเขาเรียนใน
โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
4.กิจกรรม 
 กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565  (พ.ค.  2565) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  พ.ค. 2565  

นางเพชรยุภา  
สุริยะกาญจน 

1.2 ดําเนินโครงการ   
       -ประชุม ชีแ้จงเก่ียวกับโครงสรางการบริหารโรงเรยีน  
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ รวมไป
ถึงกฎระเบียบของโรงเรียน ใหแกนักเรียนและผูปกครองทราบ 

พ.ค. 2565 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

พ.ค. 2565 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ พ.ค. 2565 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน 
    ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  ( ก.พ.2565 - มี.ค. 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ก.พ. 2565  

นายมกระวัช  
สุริยะกาญจน 

1.2 ดําเนินโครงการ   
       - จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 
โดยมีการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีเรียนดี
และมีความประพฤติดี  และมอบเกียรติบัตรแกนักเรียน
ท่ีมีผลการเรียนดีเดนดวย 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
3. กิจกรรมรับนักเรียน 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ก.พ. 2565  

นายมกรธวัช  
สุริยะกาญจน 

1.2 ดําเนินโครงการ   
     1. จัดทําแผนการรับนักเรียน 
     2. แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1และ ม.4 
     3. แตงตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนม.1และ ม.4 
    4. ประชาสัมพันธการรับนักเรียน 
    5. ดําเนินการรับสมัครนักเรียน 

 
 

มี.ค. 2566 
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(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
6. ดําเนินการคัดเลือกนักเรียน 
7. จัดหองเรียน/แผนการเรียน 

  

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566  
6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหมปการศึกษา2565 เขารวม
กิจกรรมทุกคน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 97 คน  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน  25 คน 

การสอบถาม 
 
 

ผลการรับสมัคร
นักเรียน 

แบบสอบถาม 
 

แบบรายงานผล

การรับสมัคร

นักเรียน 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2. นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา 2565 เขารวมกิจกรรม
ทุกคน 

  

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความเขาใจในกฎระเบียบ การปฏิบัติตนขณะอยู
ในโรงเรียน 
2. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีขวัญกําลังใจท่ีดีและมีสํานึกรัก
สถาบัน 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 สมัครเขาเรียนในโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึก
ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมปฐมนิเทศ 5,000     
กิจกรรมปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน 10,000     
กิจกรรมรับนักเรียน 5,000     
รวมเงินท้ังหมด 20,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. นักเรียนมีความเขาใจในกฎระเบียบ การปฏิบัติตนขณะอยูในโรงเรียน 
 2. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีขวัญกําลังใจท่ีดีและมีสํานึกรักสถาบัน 
        3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 สมัครเขาเรียน 
ในโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
  
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน) 

 
  

           ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
          (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
           หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

 
      ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

          (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
           หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   12. กีฬาภายใน  
ช่ือกลุมงาน                กลุมบริหารวิชาการ    
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1   ดานคุณภาพทางวิชาการของผูเรียน  (ตัวชี้วัดขอท่ี 1.1 – 1.2) 
มาตรฐานท่ี  3  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  (ตัวชี้วดัขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1. นายนุกูล    โคมทอง        2.นายธานินทร  บํารุงภกัดี 
 
 1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาพลศึกษาในโรงเรียน เพราะเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดนําทักษะ ความสามารถ ในเชิงกีฬา มาใช
ในการแขงขัน ซ่ึงเปนการฝกใหนักเรียน กลาแสดงออก รูจักวิธีแกปญหา รูจักเคารพกติกา ซ่ึงเปนบุคลิกภาพท่ี
สังคมปรารถนา นอกจากนั้นยังเปนการสงเสริมกีฬาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ใหกาวหนายิ่งๆข้ึนไป 
2. วัตถุประสงค  
 2.1  เพ่ือ สงเสริม ใหนักเรียนไดแสดงออก ถึงความสามารถดานกีฬาในการแขงขันกีฬาในระดับ
โรงเรียน และระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับท่ีสูงข้ึน 
 2.2  เพ่ือ ใหนักเรียน มีความชื่นชมและรวมกิจกรรมดานกีฬาอยางท่ัวถึง 
 2.3 เพ่ือใหนักเรียนมีความรักความสามัคคี รูจักการทํางานเปนหมูคณะ มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
 2.4 เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถทางดานกีฬาไดพัฒนาตนเอง เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนและครู เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน  คิดเปนรอยละ   100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด เปนผูมีระเบียบวินัยและมีน้ําใจเปน
นักกีฬา มีความสามัคคีในหมูคณะ 
 2. นักเรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ มีความสามัคคี และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 3. นักเรียนแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมในสุนทรียภาพของการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 4.นักเรียนเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวมกิจกรรมกีฬา 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  - กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน  
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 5. วิธีดําเนินการ 
  กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน  
   ระยะเวลาดําเนินการ : พ.ค.  2565   –   มี.ค.  2566  
 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565  นายนุกูล โคมทอง 

และ 
ครูกลุมสาระฯ  

สุขศึกษาและพลศึกษา 

1.2  ดําเนินโครงการ 
       - การเดินขบวนพาเหรดของนักเรียน  นักกีฬา 
และแฟนซีตานยาเสพติด 
       - กิจกรรมการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน  
       - กิจกรรมการแขงขันกีฬาสากล 

 
 ธ.ค. 2565  - ม.ค.

2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

ธ.ค. 2565  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ   มี.ค. 2566 
 
6.  งบประมาณ 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนและครู เขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน   
คิดเปนรอยละ   100 

การประเมินการเขา
รวมกิจกรรม 

แบบประเมินการประเมิน
การเขารวมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยา
เสพติด เปนผูมีระเบียบวินัยและมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีความ
สามัคคีในหมูคณะ 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

- นักเรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ มีความสามัคคี และใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน 
- นักเรียนแสดงความมีน้ําใจนักกีฬา และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา 
- นักเรียนเห็นคุณคาของการออกกําลังกายและการเขารวม
กิจกรรมกีฬา 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

กิจกรรมกีฬาภายใน 26,000     
รวมเงินท้ังหมด 26,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีความสามัคคีและมี
ความสัมพันธ 
 2. นักเรียนมีพลานามัยท่ีสมบูรณ 
 3. เสริมสรางประสบการณการแขงขันอันกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากีฬาตอไป 
 4. นักเรียนรูจักใชเวลาวางเลนกีฬาหางไกลยาเสพติด 
 

  
ลงชื่อ.....................................ผูเสนอโครงการ 

                                             (นายนุกูล  โคมทอง) 
 
 

ลงชื่อ........................................ผูเสนอโครงการ 
                                    (นายธานินทร  บํารุงภักดี) 

  
 

    ลงชื่อ........................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                                      (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                                 หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

ลงชื่อ....................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                  (นายธวัชชัย   โสมาสวน) 
                                   ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     13. ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ช่ือกลุมงาน              กลุมบริหารวิชาการ   
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
โดย เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ
ผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1-2.6) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1.นางเพชรยุภา สุริยะกาญจน 2. นางสาวมัณทนา  ผาใต 
 
 1. หลักการและเหตุผล  
 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการรวมมือกันของบุคลากรในโรงเรียน  เพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไข  
พัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตางๆของโรงเรียนใหดีข้ึน  ในสภาพปจจุบันโรงเรียนไดรับการ
นิเทศจากหนวยงานบังคับบัญชาคอนขางนอย  ไมสมํ่าเสมอ  เพราะมีขอจํากัดดานบุคลากรและงบประมาณ 
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีโรงเรียนตองดําเนินการนิเทศภายใน  โดยบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือใหคําปรึกษา ให
ขอคิดเห็นและชวยเหลือครูในการแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
2.วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู  และการปฏิบัติงานตางๆของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุข  มีความรวดเร็วถูกตอง 
3.  เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1. ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานคิดเปนรอยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศ  ติดตามผล  การปฏิบัติงานอยางท่ัวถึงและเปนระบบอยางตอเนื่อง 
  2.  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพ 
4. กิจกรรม 
   กิจกรรมในโครงการนิเทศการศึกษา  ประกอบดวย 
  - การนิเทศการปฏิบัติงาน 
5. วิธีดําเนินการ 
     การนิเทศการปฏิบัติงาน 
   ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  (  พ.ค.  2565–  31 มี.ค. 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม  ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นางเพชรยุภา  
สุริยะกาญจน 

 
1.2  ดําเนินโครงการ   
1.การเตรียมความพรอมของคร ู
   - แผนการจัดการเรียนรู         - บรรยากาศหองเรยีน 
   - ปายนิเทศเสริมการเรียนรู     - หองเรียนสะอาดเรียบรอยสวยงาม 
2.ดานกระบวนการเรียนการสอน 
   - การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 พ.ค. 2565 
- 

ก.พ. 2566 
 

โดยครูและ
บุคลากรทุกคน 
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(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

- การใชสื่อ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน 
   - การควบคุม/ปกครองชั้นเรียนมีความเหมาะสม 
   - การวัด/ประเมินผลผูเรียน 
   - การมีสวนรวมของผูเรียน 
   - เวลามีความเหมาะสม 
   - การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
   - การมอบหมายงาน/การบาน 
3.ผูบริหารฯ/หัวหนากลุมงาน/หัวหนากลุมสาระฯดําเนินการนิเทศ 

ในโรงเรียน

ไดรับการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม

การปฏิบัติงาน

อยางนอยภาค

เรียนละ 1 ครั้ง 

 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน 

มี.ค.  2566  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค.  2566  

6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7.  การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือท่ีใชประเมิน 
เชิงปริมาณ 
1.  ครูไดรับการนิเทศอยางครบถวน 
รอยละ  100 

-  การสอบถาม -  แบบบันทึกการนเิทศ 

เชิงคุณภาพ 
1.  ครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายใน
มากข้ึน 
2.  ครูมีแผนการสอนและใชกับนักเรียนอยางท่ัวถึง 

-  การสอบถาม 
-  การสัมภาษณ 
-  การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ 
-  แบบสังเกต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

การนิเทศการปฏิบัติงาน 
 

1,000     

รวมเงินท้ังหมด 1,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   1. ครูผูสอนทุกคนไดรับการนิเทศ  ติดตามผล  การปฏิบัติงานอยางท่ัวถึงและเปนระบบอยางตอเนื่อง 
  2.  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารไดรับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอยางมีคุณภาพ 
 
     ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                              (นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน) 

                
 

ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     14. สงเสริมและพัฒนาการวิจัย 
ช่ือกลุมงาน           กลุมบริหารวิชาการ     
ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะ และการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัด

กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1-2.6 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวปยภรณ  ศิริมา     
 
 1. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหครูใชการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ี
เหมาะสมแกผูเรียนในแตละระดับการศึกษา  มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  ในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมหนึ่งท่ีสําคัญคือครูผูสอนตองรูจักนักเรียนรายคน รูความ
ตองการ ความสามารถ จุดเดนและจุดดอย เพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกคนไดเต็มตามศักยภาพ รวมท้ังสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ฝกทักษะใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
 งานวิจัยท่ีครูทําข้ึนเปนงานวิจัยเพ่ือทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใชสื่อท่ีตนสรางข้ึนแลวนําไปใช
ทดลองสอนกับนักเรียนในชั้นเรียนเพ่ือเก็บขอมูลท่ีเปนขอสรุปไดวาสื่อท่ีตนสรางข้ึนใชไดดีเพียงใด ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ดังนั้น อาจกลาวไดวา เปนสิ่งจําเปนท่ีครูตองมีบทบาทมากกวาเดิม คือ ทํา
การวิจัยควบคูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา ครูจึงทําหนาท่ีนักวิจัยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการนี้เพ่ือใหความรูครูเพ่ือนําความรูไปทําวิจัยในชั้นเรียน 
2. วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจในการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 2.  เพ่ือสงเสริมใหครูสามารถพัฒนาหรือแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัย 
ในชั้นเรียน 
3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
         1.  ครูมีความรูเก่ียวกับงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีถูกตองและไดรับความอํานวยความสะดวกในการจัดทํา

งานวิจัยตลอดปการศึกษา คิดเปนรอยละ 100 

   2.  ครูสามารถทํางานวิจัยในชั้นเรียนไดอยางนอยภาคเรียนละ 1 เรื่องตอครู 1 คน คิดเปน 
รอยละ 100 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
         1.  ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 

         2.  ครูสามารถทํางานวิจัยในชั้นเรียนท่ีจัดทําข้ึนมีความเหมาะสม สามารถพัฒนาและแกปญหาผูเรียน
ได 
4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน     

 2. ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
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5. วิธีดําเนินการ 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน   
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1   (กรกฎาคม  2565 – พฤศจิกายน 2565) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ก.ค. 2565  นางสาวปยภรณ  ศิริมา 

 1.2  ดําเนินโครงการ   

- สํารวจความตองการในเรื่องท่ีคณะครูตองการพัฒนา 

- จัดเตรียมวัสดุ-เอกสารใหความรูในประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- จัดอบรมใหความรู 

- ใหคําแนะนําและจัดทําเอกสารใหความรู 

 
 ก.ค. 2565  

- 
ก.ค. 2565 

 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

พ.ย. 2565  
 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ พ.ย. 2565 

 
    2. ครูจัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
    ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 (กรกฎาคม  2565 – มีนาคม  2566 ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ก.ค. 2564 นางสาวปยภรณ  ศิริมา 

 1.2  ดําเนินโครงการ   
       - ครูผูสอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 เรื่องตอครู 1 คน  
       - แตละภาคเรียนครูผูสอนนําวิจัยในชั้นเรียนมา
เผยแพรตอเพ่ือนครูในโรงเรียน และเผยแพรสูภายนอก
โรงเรียน เชน ภายในสหวิทยาเขต  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และทางเว็บไซตบนอินเทอรเน็ต 

 
ก.ค. 2565  

- 
มี.ค.2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค.2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค.2566 

 
6.  งบประมาณ 

 หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถ่ัวจายไดตามความจําเปน 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึก
ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินก
าร 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คา

ครุภัณฑ) 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิจัยในชั้น
เรียน   

1,000     

2. ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน -     
รวมเงินท้ังหมด 1,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1.  ครูมีความรูเก่ียวกับงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีถูกตอง คิด
เปนรอยละ 100 
2.  ครูสามารถทํางานวิจัยในชั้นเรียนไดอยางนอยภาค
เรียนละ 1 เรื่องตอครู 1 คน  

 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 
- การนิเทศติดตาม 

 
- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบสัมภาษณ 
- แบบนิเทศ 

เชิงคุณภาพ 
1.  ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับงานวิจัยใน
ชั้นเรียนท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
2.  ครูสามารถทํางานวิจัยในชั้นเรียนท่ีเหมาะสม 
สามารถพัฒนาและแกปญหาผูเรียนได 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ 

- แบบบันทึกการ
สังเกต 
- แบบสัมภาษณ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ครูสามารถใชการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหรือแกปญหาในการจัดการเรียนการสอนได และสามารถ
นําไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระอ่ืนๆได 
 

  
 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวปยภรณ  ศิริมา) 
  

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    15. พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
ช่ือกลุมงาน   กลุมบริหารวิชาการ      
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  ท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1-2.6 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1. นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน 
     
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในสังคมโลกปจจุบัน จําเปนตองพัฒนาการเรียนรูของ
นักเรียนใหเปนไปตามยคุสมัย  และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาของรัฐ  ระบบการบริหารงานวิชาการนับเปน
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียนอันไดแก  การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน   การซอมเสริมการเรียนรู   การพัฒนาระบบทะเบียนจัดทําฐานขอมูลผูเรียนใหเปนปจจุบัน นําไปใชใน
การวางแผนงาน  การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนจัดการประเมินผลการเรียนรูผูนํามา
พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู  ใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน และ
เสริมสรางการพัฒนาทองถ่ิน   ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวนี้จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ในการเสริมสรางศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสงเสริมใหครูเตรียมความพรอมในการวัดผลและประเมินผล 
 2. เพ่ือใหระบบงานทะเบียนวัดผลและประเมินผลไดพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน 
3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากร จํานวน  25 คน  มีความรูและใชระบบการดําเนินวิชาการสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนไดถูกตอง และนักเรียนทุกคนไดรับการบริการอยางท่ัวถึง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. มีการวัดผลประเมินผลผูเรียน ถูกตองและเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
  2.มีการจัดทําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับงานวัดผลประเมินผลท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง รวดเร็ว 
4. กิจกรรม  
  1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในงานวัดผลและประเมินผล 
  2. ใชโปรแกรม  sgs ในการกรอกขอมูลผลการเรียนของนักเรียน 
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5. วิธีดําเนินการ 
1. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในงานวัดผลและประเมินผล 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2 ( พฤษภาคม  2565 – 30 มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นางเพชรยุภา 

สุริยะกาญจน 1.2  ดําเนินโครงการ   
       - ทําการสํารวจความตองการสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณตาง 
ๆ ท่ีตองการใชในงานวัดผลและประเมินผล ตลอดปการศึกษา 
        - จัดทํา  จัดหา  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามความ
ตองการภายใตงบประมาณและระเบียบการจัดซ้ือของทาง
ราชการ 
        - นําสื่อ วัสดุ  อุปกรณท่ีไดมาไปใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

มิ.ย.  2565 
- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
 
2.อบรมการใชโปรแกรม sgs ในการกรอกขอมูลผลการเรียนของนักเรียน 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2 ( พฤษภาคม 2565 – 30 มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นางเพชรยุภา 

สุริยะกาญจน 1.2  ดําเนินโครงการ   
       - จัดอบรมการใชโปรแกรม sgs ในการกรอกขอมูลผล
การเรียนของนักเรียน 

ต.ค  2565 
- 

มี.ค. 2566 
1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
 
6. งบประมาณ 

 
.  
 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 

งบ

บุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในงาน

วัดผลและประเมินผล 

45,000    

 

 

อบรมการโปรแกรม sgs 5,000     

รวมเงินท้ังหมด 50,000     
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การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. ครู จํานวน  25คน  มีความรูและใชระบบการดําเนิน
วิชาการสําหรับการจัดการเรียนการสอนไดถูกตอง และ
นักเรียนทุกคนไดรับการบริการอยางท่ัวถึง 

-การสอบถาม 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
1. มีการวัดผลประเมินผลผูเรียน ถูกตองและเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
2.มีการจัดทําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับงานวัดผลประเมินผลท่ี
เปนปจจุบัน ถูกตอง รวดเร็ว 

 
-การสอบถาม 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. มีการวัดผลประเมินผลผูเรียน ถูกตองและเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดของหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 2.มีการจัดทําเอกสารหลักฐานเก่ียวกับงานวัดผลประเมินผลท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง รวดเร็ว 

 
 

       ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
 (นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน) 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   16. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ช่ือกลุมงาน    กลุมบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :    
   จุดเนนท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะ และการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัด
กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตัวช้ีวัดท่ี 2.1-2.6 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวมัณทนา  ผาใต 
    
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 6  มาตรา 48  กําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  และใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด  เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยสถานศึกษาทุกแหงตองรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานฯ อยางนอย 1 ครั้ง  ในทุกระยะ 5 ป  
         โรงเรียนเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในข้ึน   
เพ่ือใหการบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ชัดเจน  มีการกํากับติดตามงานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ  มีความเปนผูนําดานการจัดการเรียนรู
อยางมืออาชีพท้ังครูและผูบริหาร  โดยปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนดคือมาตรฐานการศึกษา 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 2. เพ่ือใหการบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 85 
  2) สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง  
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 85 
  3) การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 85 
   4) การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
คิดเปนรอยละ 85 
   5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ 85 
   6) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน  คิดเปนรอยละ 85 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  อยูในระดับดีมาก 
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                2) สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  อยูในระดับดีมาก 
  3) การจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  อยูในระดับดีมาก 
   4) การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
อยูในระดับดีมาก 
   5) สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง  อยูในระดับดีมาก 
   6) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน  อยูในระดับดีมาก 
4. กิจกรรม    กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

1. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
2. กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมิน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. กิจกรรมนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง 
5. กิจกรรมจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 (  พฤษภาคม  2565 – 31  มีนาคม 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1 ประชุมครู และแจงเก่ียวกับการทํารายงานการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( Plan ) 
      - นําเรื่องเขาท่ีประชุมครู เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       - ขอความคิดเห็นเก่ียวกับการใชมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมาเพ่ือนํามาเปนขอมูล
ในการปรับปรุงและพัฒนา 

พ.ค. 2565 นางสาวมัณทนา ผาใต 
 

1.2 ดําเนินโครงการ ( Do ) 
       - ออกแบบสํารวจ / สอบถาม เก่ียวกับการใช
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในปการศึกษาท่ีผานมา 
       - ใหผูเก่ียวของตอบแบบสํารวจ / สอบถาม 

พ.ค. 2565 

1.3 ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมและประเมินผลความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม ( Check ) 
      - ออกแบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/ความพึง
พอใจ เก่ียวกับการใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในปการศึกษาท่ีผานมา 
      - ใหผูเก่ียวของตอบแบบสํารวจ / สอบถาม 

พ.ค. 2565 

1.4 จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม ( Action )    
 

พ.ค. 2565 
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(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
- จัดทํารายงานผลการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของปท่ี
ผานมา 
      - นําเสนอผลการพัฒนาตอท่ีประชุม 

  

5.2 กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมิน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 (พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน (plan ) 
       - ประชุมครู ออกคําสั่ง และแจงใหผูท่ีเปน   
          คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษาใหรับทราบ เก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ  
       - แจงกําหนดการติดตามตรวจสอบ 

 
พ.ค. 2565 

- 
มี.ค. 2566 

 

 
นางสาวมัณทนา ผาใต 

1.2 ดําเนินโครงการ ( Do )  
       - ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม 
          มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1.3 ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ( Check ) 
       - นําผลการติดตามตรวจสอบเขาท่ีประชุม 
          ประจําเดือนของโรงเรียนทุกเดือน เพ่ือจะได  
          นําไปปรับปรุง พัฒนางานในแตละมาตรฐาน   

 
นางสาวมัณทนา ผาใต 

1.4 สรุปและรายงานการจัดกิจกรรม ( Action ) 
      - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม 
         มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตละมาตรฐาน 

 
นางสาวมัณทนา ผาใต 

5.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 (พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน (plan ) 
       - ประชุมครู ออกคําสั่ง และแจงใหผูท่ีเปน   
          คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษาใหรับทราบ เก่ียวกับการติดตามตรวจสอบ  
       - แจงกําหนดการติดตามตรวจสอบ 

 
พ.ค. 2565 

- 
มี.ค. 2566 

 

 
นางสาวมัณทนา  

 ผาใต 
 

1.2 ดําเนินโครงการ ( Do )  
       - ใหครูผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐานเก็บรองรอย
หลักฐานชิ้นงานนักเรียน ในปการศึกษา 2564 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1.3 ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ( Check ) 
       - ใหครูผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐานแจงความคืบหนา
หรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 
. 
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4. กิจกรรมนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่อง  ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 (พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.4 สรุปและรายงานการจัดกิจกรรม ( Action ) 
      - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตละมาตรฐาน 

 นางสาวมัณทนา 
ผาใต 

1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน (plan ) 
      - ประชุมครู ชี้แจงเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมท่ีได
ดําเนินการในปการศึกษา 2564 ท่ีผานมา วาโครงการ /
กิจกรรมไหนท่ีทําแลวประสบความสําเร็จหรือไมสําเร็จ 
      - ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ปการศึกษา 2564 
      - ผลคะแนน O-NET ของนักเรียน ปการศึกษา 2564 

 
พ.ค. 2565 

- 
มี.ค.2566 

 

 
คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ
ภายใน

สถานศึกษา 

1.2 ดําเนินโครงการ ( Do )  
       - นําผลการการดําเนินการของโครงการ/ กิจกรรมท่ี
ผานมา มาประชุมและวางแผนในการเขียนโครงการและ
กิจกรรม พรอมกับนําขอเสนอแนะของ สมศ.รอบสาม มา
เขียนโครงการเพ่ิม ตามขอเสนอแนะลงในแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน
สถานศึกษา 

1.3 ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ( Check ) 
       - ใหครูผูรับผิดชอบในแตละมาตรฐานรวบรวมรายงาน
ประเมินโครงการทุกโครงการท่ีอยูในมาตรฐานท่ีตน
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน
สถานศึกษา 

1.4 สรุปและรายงานการจัดกิจกรรม ( Action ) 
      - รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแตละมาตรฐาน 

 
 

5.5 กิจกรรมจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   
ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2 (พฤษภาคม 2565 – 31  มีนาคม  2566)  
 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1 ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน (plan ) 
- การเก็บงานในมาตรฐานท่ีครูแตละทานดูแล 
- รองรอยหลักฐาน        
- รางคําสั่งประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2565 

 
พ.ค. 2565 

 

นางสาวมัณทนา  ผาใต 

1.2 ดําเนินโครงการ ( Do )  
       - ใหครูสงแฟมมาตรฐาน /รองรอยหลักฐาน ผลการ
ประเมินในแตละมาตรฐานเพ่ือนํามาเขียนเปน รายงาน
ประจาํป 2565 
       - วางแผนการจัดทําเอกสาร สื่อสิ่งพิมพปายอิงคเจ็ท ท่ี
เก่ียวของกับงานประกันเพ่ือเผยแพร        

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
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(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
- สํารวจวัสดสุํานักงานท่ีจําเปนตองใชในปการศึกษาตอไป   
1.3 ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม ( Check ) 
       - สํารวจวัสดุสํานักงานท่ีจําเปนตองใชใน ปการศึกษา
ตอไป 

 
 

มี.ค. 64 

นางสาวมัณทนา ผาใต 

1.4 สรุปและรายงานการจัดกิจกรรม ( Action ) 
      - จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา (SAR) 
         นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
  
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

- กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา   

1,000     

- กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมิน 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3,000     

- กิจกรรมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3,000     

- กิจกรรมนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกไปใชวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

1,000     

- กิจกรรมจัดทํารายงานประจําป 
ท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน   

2,000     

รวมเงินท้ังหมด 10,000 
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 7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
- สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 85 
ตรวจงาน / สังเกต / 

สอบถาม 
แบบสํารวจ/สอบถาม 

- สถานศึกษาจัดทําและดําเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
คิดเปนรอยละ 85 

ตรวจงาน / สังเกต / 
สอบถาม 

แบบสํารวจ/สอบถาม 

- การจดัระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
คิดเปนรอยละ 85 

ตรวจงาน / สังเกต / 
สอบถาม 

แบบสํารวจ/สอบถาม 

- การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
คิดเปนรอยละ 85 

ตรวจงาน / สังเกต / 
สอบถาม 

แบบสํารวจ/สอบถาม 

- สถานศึกษามีการนําผลการประเมินไปใช
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง  คิดเปนรอยละ 85 

ตรวจงาน / สังเกต / 
สอบถาม 

แบบสํารวจ/สอบถาม 

- สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพภายใน  คิดเปนรอยละ 85 

ตรวจงาน / สังเกต / 
สอบถาม 

แบบสํารวจ/สอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีไดมาตรฐาน 
  3. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานทางการศึกษา 
  4. โรงเรียนไดรบัการรับรองรับจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวมัณทนา  ผาใต) 

 
     ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

             (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                                  (นายธวชัชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  : 17. พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด 3 ด+ีรักการอาน 

ช่ือกลุมงาน  :         กลุมบริหารวิชาการ     กลุมบริหารท่ัวไป 

             กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมบริหารงบประมาณ 

             กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ  :       โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   

จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1. นางทวีรัตน  ไชยาปน   
 

 1. หลักการและเหตุผล   
            ในปจจุบันนี้กระบวนการเรียนรูนับวามีความสําคัญมากตอระบบการศึกษาของไทย เพ่ือใหผูเรียนได 
  ทักษะกระบวนการในการเรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
หนังสือ  
  และสื่อตางๆ จึงมีความสําคัญในการคนควาหาความรู หองสมุดจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียน 
  การสอนและไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนากระบวนการเรียนรูจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือให
หองสมุด  
  เปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัยทันตอเหตุการณอยูเสมอ มีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู นักเรียนสามารถแสวงหา 
  ความรูดวยตนเองอยางอิสระและมีนิสัยรักการอาน 
  2. วัตถุประสงค     

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดรับรู  เขาถึงขาวสารขอมูลท่ีทันเหตุการณอยางสมํ่าเสมอ 

   2. เพ่ือสงเสริมนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจาก หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ

ตางๆ  

              รอบตัว 
3. เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู  พูด  เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
4. เพ่ือใหครูผูสอนใชหองสมุดเปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาการสอนและพัฒนาตนเอง 

 5. เพ่ือใหหองสมุดมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการเรียนรู  
           6. เพ่ือใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3. เปาหมาย  
   3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 
  2. นักเรียนรอยละ 75 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด  
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             แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 
 3. นักเรียนรอยละ 75 มีทักษะในการอาน ฟง ดู  พูด  เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหา 
              ความรูเพ่ิมเติม  
 4. นักเรียนรอยละ 75 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 
             ตามความคิดของตนเอง 
 5. มีหนังสือเพ่ิมข้ึน จํานวน 40เลม 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
                    2. หองสมุดมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการเรียนรู  
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุด 3 ดี ประกอบดวย 

       1. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

     2. ซอมแซม จัดซ้ือ จัดหาสื่อ / วัสดุสํานักงาน 

5. วิธีดําเนินการ 

   1. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  1 เม.ย.  2565– 30 มี.ค. 2566 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน 1 เม.ย. 65 - นางทวีรัตน 

และครูในกลุม

สาระการ

เรียนรู

ภาษาไทย 

1.2  ดําเนินโครงการ   

 - สํารวจ / จัดเตรียมหนังสือใหนักเรียนไวอาน 

 - จัดปายนิเทศวันสําคัญและสาระนารูตางๆ 

 - ชี้แจงนักเรียนเพ่ือทําบันทึกการอานสงครูผูสอน

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐานในแตละระดับชั้นทุกสัปดาห 

 - แนะนําหนังสือท่ีนาสนใจ 

1.3  ทําบันทึกการอาน 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและ 

รายงานผลโครงการ 

 มิ.ย. 65 

มิ.ย. 65 

ตลอดป 

ก.ค. 65–มี.ค. 66 

 

 

ก.ค.65-มี.ค.66 

 

31 มี.ค. 66 

 

 

 

   2. ซอมแซม จัดซ้ือ จัดหาส่ือ / วัสดุสํานักงาน  

ระยะเวลาดําเนินการ :  1 เม.ย. 2565 – 31 มี.ค. 2566 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน 1 เม.ย. 65  นางทวีรัตน 

 1.2  ดําเนินโครงการ   

 

ก.ค.- ส.ค. 65 

  

3,000 
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(ตอ) 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

- ซอมแซม จัดซ้ือ จัดหาสื่อ / วัสดุสํานักงาน      

-จัดหองสมุดใหมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีดี 

เอ้ือตอการเรียนรู 

ก.ค. 65 -มี.ค. 66 

 

  

1.3  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล

โครงการ 

   31  มี.ค. 66   

 

6.  งบประมาณ                

7. การประเมินผล 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ 100 สังเกต แบบสังเกต 
2.นักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวย
ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ 
ตางๆ รอบตัว 

สังเกต แบบสังเกต 

3. นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู  พูด  เขียน 
และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู  และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 

       ทําบันทึกการอาน บันทึกการอาน 

5. หองสมุดมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการ
เรียนรู 
 
 

สังเกต,สอบถาม แบบสังเกต, แบบสอบถาม 

 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

คาวัสดุ รายได

สถานศึกษา 

งบ

บุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

-ทําบันทึกการอาน 

    

 

 

กิจกรรมซอมแซม จัดซ้ือ จัดหาส่ือ 

วัสดุสํานักงาน 

-ซอมแซม จัดซ้ือ จัดหาวัสดุ 

สํานักงาน 

 

 

3,000   3,000 

 

 

 

รวมเงินท้ังหมด 3,000 

 

  3,000  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับรู  เขาถึงขาวสารขอมูลท่ีทันเหตุการณอยางสมํ่าเสมอ 

   2. นักเรียนนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจาก หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ  

              รอบตัว 
3. นักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู  พูด  เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
4. หองสมุดมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอมท่ีดี เอ้ือตอการเรียนรู  

          5. นักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาคนควาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  
  

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางทวีรัตน  ภวภูตานนท) 

  
  

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  : 18. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ 
ช่ือกลุมงาน  :   กลุมบริหารวิชาการ    กลุมบริหารท่ัวไป   กลุมบริหารงานบุคคล 
     กลุมบริหารงบประมาณ      กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  :       โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :       1. นายธวัชชัย โสมาสวน 
    2. นายวสันต  เมิกขวง 
     3. นางสาวจิตรตา  หลาษา        
 
 1. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ท่ีไดทรงพระราชทานแกปวงชนชาวไทยท่ีเปนหลักการปฏิบัติของประชาชนใหดํารงชีวิตอยูบนทางสายกลาง
บนพ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี โดยอาศัยความรู คูคุณธรรม 
นําสูสังคมท่ีสงบสุข เพ่ือสนองพระราชดําริดังกลาว  โรงเรียนจึงไดนําหลักการมาปรับใช โดยการตั้งศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูกับนักเรียนและชุมชน ดานทักษะอาชีพการเกษตรพ้ืนฐาน ดาน
ทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ในลักษณะนําทํา นําพา เกิดผลงาน มีรายไดระหวางเรียน มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค  

     2.1 เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพดานการเกษตรพอเพียงและดานทักษะ  การ
ดํารงชีวิต  ท่ีมีคุณภาพ ความสามัคคีในการทํางานรวมกัน 
      2.2 เพ่ือประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรู
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      2.3 เพ่ือสรางแหลงเรียนรูดานการเกษตรในโรงเรียนท่ีหลากหลาย 
      2.4 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรียน 
      2.5 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคแกนักเรียน                 
3. เปาหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพดานการเกษตรพอเพียงและทักษะการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ รอยละ 80   

                 2) นักเรียนไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน แหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน รอยละ 80   
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     3) นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีหลากหลาย รอยละ 90 
     4) นักเรียนสามารถหารายไดในระหวางเรียน รอยละ 70  

5) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคตามหลกัสูตร รอยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ 

              1) นักเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพดานการเกษตรพอเพียงและทักษะการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพ 
              2) นักเรียนไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน แหลงเรียนรู และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
              3) นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีหลากหลาย  
              4) นักเรียนสามารถหารายไดในระหวางเรียน 

5) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

1) กิจกรรมจัดหาพันธไมในการเพราะปลูก    
2) กิจกรรมการเลี้ยงปลา  
3) กิจกรรมเลี้ยงกบ 

5. วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ  :  ภาคเรียนท่ี 1,2  ( พ.ค. 2565 –  มี.ค. 2566) 

กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นายธวัชชัย โสมาสวน 

นายวสันต  เมิกขวง 
น.ส.จิตรตา  หลาษา 

 
 

1.2  ดําเนินโครงการ   
- จัดหาพันธไมในการเพราะปลูกและเลี้ยงสัตวภายในโรงเรียน 
- นักเรียนลงมือปฏิบัติการเพาะปลูกพืชผักผลไมตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
- นักเรียนลงมือปฏิบัติการเลี้ยงปลาในบอของโรงเรียน 
- นักเรียนลงมือปฏิบัติการเลี้ยงกบในโรงเรียน 
- นักเรียนเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีไดไปจําหนายและรับประทานเองท่ีบาน 
- นักเรียนไดเรียนรูการจัดทําบัญชีดําเนินกิจกรรมท่ีจัดทํา 
- นักเรียนนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน/หลังจบ
การศึกษาไปแลว 

พ.ค. 2565  
- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
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6.  งบประมาณ 

  หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพดานการเกษตรพอเพียง
และทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ รอยละ 90   

 นักเรียนไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
โรงเรียน แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน รอยละ 80   

 นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีหลากหลาย  
รอยละ 100 

 นักเรียนสามารถหารายไดในระหวางเรียน รอยละ 80   
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร  

รอยละ 100 

 
การสังเกต 

การสอบถาม 
 
 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพดานการเกษตรพอเพียง

และทักษะการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 นักเรียนไดเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก

โรงเรียน แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูในโรงเรียนท่ีหลากหลาย  
 นักเรียนสามารถหารายไดในระหวางเรียน 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

 
การสังเกต 

การสอบถาม 
 
 

 
แบบสังเกต 

แบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

พันธไม 10,000     
กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอโรงเรียน 3,000     
กิจกรรมเลี้ยงกบ 2,000     
ปุย อาหารสัตว และยารักษาโรค 5,625     
รวมเงินท้ังหมด 20,625 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        8.1 นักเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพดานการเกษตรพอเพียง 
        8.2 นักเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

8.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค ความสามัคคีในการทํางานรวมกันสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

 
 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

(นายวสันต  เมิกขวง) 
    ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวจิตรตา  หลาษา) 
  ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                                               (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                                               หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

           ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                   (นายธวชัชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
ช่ือโครงการ    19. สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมนักเรียน 
ช่ือกลุมงาน                กลุมบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ           โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี : 
 จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ: นายมกรธวัช  สรุิยะกาญจน 
 
 1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดยกําหนดใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในสังคมไดอยางมีคุณคา มีความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนกําหนดโครงสรางโดยมุงสงเสริมการการพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนคนพบความสามารถ
ความถนัดของตนเอง กิจกรรมชุมนุมเปนกิจกรรมเปนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเขารวม
กิจกรรมท่ีตนสนใจหรือมีความถนัดเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
2.วัตถุประสงค  
 1.เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการวางแผนการทํางานและดําเนินงานดวยตนเอง 
 2.เพ่ือใหผูเรียนไดทํางานอยางมีความสุขมุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3.เพ่ือใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4.เพ่ือใหนักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 5. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

 6. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูเอ้ืออาทรผูอ่ืน และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

 7. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินงานดวยตนเองได 
 2.นักเรียนทํางานอยางมีความสุขมุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3.นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4.นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
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            6. นักเรียนเปนผูเอ้ืออาทรผูอ่ืน และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

 7. นักเรียนตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

4.กิจกรรม 
 กิจกรรมในโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประกอบดวย 

 1. กิจกรรมของชุมนุม 

 2. กิจกรรมลูกเสือ 

 3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะประโยชน 

5. วิธีดําเนินการ 

1. กิจกรรมของชุมนุม 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  ( พฤษภาคม 2565– 31 มีนาคม 2566) 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  พ.ค. 2565  

นายมกรธวัช   

สุริยะกาญจน 
1.2 ดําเนินโครงการ   

       -แตงตั้งคณะกรรมการชุมนุม 

       -ประกาศรับสมัครสมาชิกชุมนุม 

 -ดําเนินกิจกรรมชุมนุม 

 พ.ค. 2565 

ถึง 

 มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง

พอใจในการดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ  มี.ค. 2566 

 
2. กิจกรรมลูกเสือ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  ( พฤษภาคม 2565– 31 มีนาคม 2566) 
 

กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  พ.ค. 2565 นายมกรธวัช   

สุริยะกาญจน 1.2 ดําเนินโครงการ   
       -แตงตั้งคณะกรรมการสอนลูกเสือแตละกลุม 
       -ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ  โดยประกอบดวยการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ 
รุนใหญ ระดับชั้น ม.1-ม.3, การเขาคายพักแรมประจําป
การศึกษา, การสงลูกเสือ-เนตรนารีเขาประกวดเนื่องในโอกาส
ตาง ๆ เชน การประกวดการเดินสวนสนาม, การประกวด
โรงเรียนตนแบบลูกเสือ เปนตน และการจัดอบรมพิเศษใหแก
ลูกเสือ-เนตรนารี เชน  การอบรมลูกเสือรักษสิ่งแวดลอม, การ
อบรมลูกเสือจราจร, การอบรมลูกเสือตานยาเสพติด, การ
อบรมลูกเสือจิตอาสา ฯ ท้ังนี้ทุกกิจกรรมลวนมุงเนนให
นักเรียนเปนคนดี  มีระเบียบวินัย  ใสใจสังคมและสิ่งแวดลอม   

 พ.ค. 2565 
ถึง 

 มี.ค. 2566 
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กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
สามารถทํางานและใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข  รวมถึงการไดรับการจัดการเรียนรูครบถวนตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง 

  

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ  มี.ค. 2566  
 

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  พ.ค. 2565 นายมกรธวัช   

สุริยะกาญจน 1.2 ดําเนินโครงการ   
-แตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะ
ประโยชน 
       -ประกาศรับสมัครสมาชิกกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน 
 -ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชนเนื่องใน
โอกาสตาง ๆ เชน  การชวยงานโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรม 
อาทิ วันแมแหงชาติ, วันเยาวชน, งานบุญวันคลายวันเกิด
โรงเรียน, งานแหเทียนพรรษา ฯ  การชวยเหลือชุมชน เชน 
ชวยงานบุญประจําปของหมูบาน, ชวยงานบุญของวัดในชุมชน, 
การทําความสะอาดบริเวณวัดทุกครั้งท่ีไปทําบุญตักบาตร, การ
ใหความรูและรณรงคตอตานยาเสพติดในชุมชน เปนตน 

 พ.ค. 2565 
ถึง 

 มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ  มี.ค. 2566 
 
6.  งบประมาณ 

 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

1. กิจกรรมของชุมนุม 1,000     
2. กิจกรรมลูกเสือ 14,000     

3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะประโยชน 

2,000     

รวมเงินท้ังหมด 17,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขารวมกิจกรรม คิดเปน
รอยละ 100 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินงานดวยตนเองได 
-นักเรียนทํางานอยางมีความสุขมุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
- นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

-นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับ
อาชีพท่ีตนเองสนใจ 
- นักเรียนเปนผูเอ้ืออาทรผูอ่ืน และยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
- นักเรียนตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

  

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.นักเรียนสามารถวางแผนการทํางานและดําเนินงานดวยตนเองได 
 2.นักเรียนทํางานอยางมีความสุขมุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 3.นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4.นักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
 6. นักเรียนเปนผูเอ้ืออาทรผูอ่ืน และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
 7. นักเรียนตระหนักรูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   20. แนะแนวการศึกษาตอและกิกรรม  open house เปดบานวิชาการ 
ช่ือกลุมงาน                กลุมบริหารวิชาการ         
ลักษณะโครงการ          โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี : 
 จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
โดย เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ
ผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ: 1.  นางสาวปยภรณ  ศิริมา  2. นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 
 
 1. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐ 
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)    
พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 นโยบายรัฐบาล  จึงใหมีกิจกรรมแนะแนวข้ึน 
เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและจําเปน ท่ีจะตองทําควบคูไปการจัดการศึกษา   
  ในปการศึกษาท่ีผานมา พบวานักเรียนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ และยังไมเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาตอ ยังไมรูวาตนเองชอบ หรืออยากเรียนสาขาใด อยากประกอบอาชีพใด ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เชน ปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย ความสนใจใฝใจในดานการเรียน
ของนักเรียนเอง และความไมรูวาตนเองชอบดานใดหรือมีความถนัดดานใด  ซ่ึงถาไมแกไขปญหาเหลานี้แลว
อาจทําใหนักเรียนมีระดับการศึกษาต่ํา ไมสามารถออกไปแขงขันในสังคม หรือประกอบอาชีพท่ีดี และเปน
ปญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพในระดับประเทศได การแกไขปญหาดังกลาว จึงตองพัฒนาให
นักเรียนมีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถมองเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพของตนเอง รูจักความชอบและความถนัดของตนเอง เพ่ือชวยสงเสริม ใหความชวยเหลือ
นักเรียนใหไดรับความสุข รูจักการพ่ึงตนเอง การแกไขปญหา การพัฒนาตนโดยใชสติปญญาเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จตามศักยภาพของตนเอง และนําพาตนเองไปสูเสนทางชีวิตท่ีเหมาะสม ดํารงตนอยางมีคุณคา เปน
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติอยางแทจริงท้ัง 
 
2.วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ เชน ดานการเรียน ความประพฤติ เศรษฐกิจและอาชีพ 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการแนะแนว เชน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ แกผูมีสวน
เก่ียวของกับการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีบริการ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ มัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาศึกษาตอ 
 3. เพ่ือสงเสริมการพัฒนาผูเรียนท้ังในดานสังคม อารมณ และจิตใจ เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความคิด 
รูจักการแกปญหา มีทักษะในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 
3. เปาหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนทุกคนไดรับการบริการดานการแนะแนวภายในโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 
  2. นักเรียน ม.3 เม่ือจบการศึกษาแลว เขาศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพ รอยละ 90 
  3. นักเรียน ม.6 เม่ือจบการศึกษาแลว เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษารอยละ 80 
3.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือบริการแกนักเรียน  
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4. กิจกรรม 
 กิจกรรมในโครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ประกอบดวย 
 1. กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน สงเสริมการศึกษาตอ 
5. วิธีดําเนินการ 
1. กิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน  
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 - 2  (มิถุนายน 2565 –  มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  มิ.ย. 2565  

นางสาวปยภรณ  
ศิริมา 

1.2 ดําเนินโครงการ   
 - โรงเรียนจัดชั่วโมงแนะแนวใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุก
หองเรียน  
 - โรงเรียนสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนไดรับขาวสารและเขา
รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานแนะแนวท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

มิ.ย. 2565 
- 

มี.ค. 2566 
 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจใน
การดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
2. กิจกรรมสงเสริมการศึกษาตอ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  (มิถุนายน 2565  –  มี.ค. 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน  มิ.ย. 2565 นายมกรธวัช   

สุริยะกาญจน 1.2 ดําเนินโครงการ  
 - โรงเรียนใหคําแนะนําและแนะแนวทางการเขาศึกษาตอใน
ระดับชั้น ม.1 ท่ีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร แกนักเรียนท่ีจบชั้น ป.
6 ในโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
 - โรงเรียนดําเนินการสงเสริม  ใหความรูนักเรียน ม.3 เม่ือจบ
การศึกษาแลว เขาศึกษาตอในสายสามัญหรือสายอาชีพ และ
นักเรียน ม.6 เม่ือจบการศึกษาแลวเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาหรือแนะนําการออกไปประกอบอาชีพท่ีสุจริต  

 มิ.ย. 2565 
- 

มี.ค. 2566  
 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจใน
การดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถ่ัวจายไดตามความจําเปน 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึก
ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คา

ครุภัณฑ) 
1. กิจกรรมแนะแนวสงเสริมการศึกษาตอ 5,000     
2. กิจกรรมเปดบานวิชาการ OPEN HOUSE 5,000     

รวมเงินท้ังหมด 10,000 
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7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการบริการดานการแนะแนวภายใน
โรงเรียน นักเรียน ม.3 เม่ือจบการศึกษาแลว เขาศึกษาตอในสาย
สามัญหรือสายอาชีพ นักเรียน ม.6 เม่ือจบการศึกษาแลว เขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาคิดเปนรอยละ 90 
 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6  เขารับชมนิทรรศการเปด
บานวิชาการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  รอยละ 90 
 3. กิจกรรมเปดบานวิชาการไดรับความสนใจนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี
บริการ เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 80 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
บริการแกนักเรียน 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือใหนักเรียนไดตัดสินใจและเขาศึกษาตอในสถานศึกษาท่ีสูงข้ึน และไดรับความรูความเขาใจใน
การศึกษามีความรู ความคิด รูจักการแกปญหา มีทักษะในการดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการแนะแนว เชน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ แกผูมีสวน
เก่ียวของกับการศึกษา 
 
                    ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ  
                               (นางสาวปยภรณ  ศิริมา)  
                         ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

                 (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน)  
              ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                 (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                        หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
                         ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

                (นายธวชัชัย  โสมาสวน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  : 21. พัฒนาระบบงานขอมูลสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ช่ือกลุมงาน  :  กลุมบริหารวิชาการ      กลุมบริหารท่ัวไป       กลุมบริหารงานบุคคล 
            กลุมบริหารงบประมาณ  กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  :    โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :  
 จุดเนนท่ี 8 มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : มาตรฐานดานการจัดการศึกษา                                            
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวชี้วัดท่ี :  2.1-2.6   
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายวสันต   เมิกขวง 
     
1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารองคกรจําเปนตองไดรับขอมูลของ
โรงเรียนท่ีเก่ียวของกับนักเรียน บุคลากร อาคารท่ีดินและสิ่งกอสราง ตลอดจนการนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ลดความเสี่ยงในการตัดสินใจท่ีไมถูกตอง ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามามี
บทบาทเปนอยางกวางขวางและเปนจํานวนมาก และระบบการทํางานสวนใหญเชื่อม ตอดวยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร เพ่ือวัตถุประสงคในการทํางานและการใชขอมูลรวมกัน 
งานขอมูลสารสนเทศมีความสําคัญในการ ดําเนินการตาง ๆ  โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการศึกษาและการ
กําหนดนโยบายของโรงเรียนทุก ๆ ฝาย หากโรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ  ใหมีความถูกตอง 
ทันสมัย  เปนระบบทําใหสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาขอมูล และมีความตอเนื่อง ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนางานระบบงานสารสนเทศข้ึน 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา (DMC, 
EMIS, B-OBEC , CCT ) ใหเปนปจจุบัน 
  2. เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชประโยชนตางๆในการรายงาน ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ ถูกตอง เปนปจจุบนั 
3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาการจัดเก็บขอมูลในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษาตามระบบ
ตางๆ (DMC, EMIS, B-OBEC , CCT ) ใหเปนปจจุบัน  รอยละ   100    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 นําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชประโยชนตางๆในการรายงาน ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
และเปนปจจุบัน 
4. กิจกรรม  
  - การจัดทําระบบสารสนเทศโรงเรียน  พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต และเว็บไซตโรงเรียน 
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5. วิธีดําเนินการ 
  ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1- 2 ( พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565   

 
 
 
 
 
 

นายวสันต  เมิกขวง 

1.2  ดําเนินโครงการ   
   - จัดทําเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ตอภาคเรียน  
   -  จัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของ 
สพฐ. ใหครบถวน  รายงานขอมูลตรงเวลา 
เชน ขอมูลสถานศึกษา (DMC, EMIS, B-OBEC, CCT) 
   -  จัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ โดยเอกสารสารสนเทศมีความสมบูรณถูกตอง 
สามารถนําไปใชใน การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - นําเสนอขอมูล ขาวสาร กิจกรรมทางโรงเรียนผานทาง
เว็บไซตโรงเรียน 

มิ.ย. 2565 
- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 
6. งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

 จัดทําเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ตอภาคเรียน  
 โรงเรียนมีขอมูลขาวสารประชาสัมพันธใหรับทราบท่ัวกัน  

-การประเมินโครงการ -แบบประเมิน
โครงการ 

เชิงคุณภาพ 
1. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามนโยบายของ 
สพฐ. ใหครบถวน  รายงานขอมูลตรงเวลา 
2.  จัดทําและปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ สามารถนําไปใชใน การบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ 

  

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

การจัดทําระบบสารสนเทศ 3,000        
คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซตโรงเรียน/
คาจางดูแลเว็บไซตรายป 

9,000     

รวมเงินท้ังหมด 12,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนระบบ ถูกตอง เปนปจจุบนั 
 2. โรงเรียนสามารถนําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชน ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนมีเว็บไซตท่ีมีขาวสาร กิจกรรม  ประชาสัมพันธใหชุมชน สังคม ไดรับทราบ 
  

 
ลงชื่อ...............................ผูเสนอโครงการ 

            (นายวสันต   เมิกขวง ) 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

  
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  :   22. พัฒนาทักษะการอาน การเขียน 
ช่ือกลุมงาน  :   กลุมบริหารวิชาการ     กลุมบริหารท่ัวไป         กลุมบริหารงานบุคคล  
        กลุมบริหารงบประมาณ          กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  :       โครงการใหม    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
  จุดเนนท่ี 3 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 - 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็ก
พิการ ท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการ ใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานดานผูเรียน  
มาตรฐานท่ี  3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ท่ี : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  1. นางทวีรัตน ไชยาปน 
1. หลักการและเหตุผล   
การอานการเขียนเปนทักษะท่ีสําคัญยิ่งในการแสวงหาความรูอันจะกอใหเกิดความคิดท่ีหลากหลายและ
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล สามารถนําความรูท่ีไดจากการอานไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แตปจจุบันนี้นักเรียนยังใหความสนใจในการอานนอย บางสวนยังมีขอบกพรองในการอาน การเขียน โรงเรียน
ดงเย็นพิทยาคาร ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการอาน การเขียนจึงไดจัดใหมีโครงการ
พัฒนาการอาน การเขียนข้ึน   เพ่ือแกไขปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได อานไมคลอง เขียนไมคลองให
มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนและสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือแกไขปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได  
2. เพ่ือใหนักเรียนท่ีอานไมคลอง เขียนไมคลองมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควาดวยตนเอง  
 4. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูหลากหลายครบทุกกลุมสาระและ มีทักษะการอาน 
 5. เพ่ือใหนักเรียนนําความรูท่ีไดรับจากการอานไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  3. เปาหมาย  
     3.1 เชิงปริมาณ 
- นักเรียนพัฒนาการอานการเขียนไดรอยละ 80 
  - นักเรียนรอยละ 80 ทําบันทึกการอาน  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเองจาก หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ 
รอบตัวมากข้ึน 
  2. นักเรียนมีทักษะในการอาน   เขียน และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
 4. กิจกรรม  
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

๑. สอนเสริมนักเรียนท่ีอานไมได อานไมคลอง  เขียนไมได เขียนไมคลอง 
๒. ทําบันทึกการอาน 
๓. กิจกรรมอานไป เขียนไป 
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5. วิธีดําเนินการ 
   1. กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1 และ 2  (พ.ค. 2565 - มี.ค. 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65 นางทวีรัตน  

ครูในกลุมสาระ
ภาษาไทย 

 
 

นางทวีรัตน  
ไชยาปน 

 
 

นางทวีรัตน  
ไชยาปน 

 

1.2  ดําเนินโครงการ   
1. สอนเสริมนักเรียนท่ีอานไมได อานไมคลอง  เขียนไมได 
 เขียนไมคลอง นักเรียนท่ีผานการคัดกรองมาเรียนเสริมในคาบท่ี7 
 ทุกวัน โดยใชแบบฝกการอาน การเขียน 
2. การจัดทําบันทึกการอาน   นักเรียนทุกคนอานหนังสือจาก
หองสมุด และมุมหนังสือในหองเรียนหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เม่ืออาน
จบเรื่องนักเรียนจัดทําบันทึกการอานในสมุดบันทึกการอานท่ีนักเรียน
จัดทําข้ึนเอง เม่ือสิ้นภาคเรียนใชเปนเอกสารประกอบการประเมินผล
การเรียนในวิชาภาษาไทย 
3. อานไปเขียนไป นักเรียนอานวรรณกรรม วรรณคดีตางๆ แลวหยิบ
ยกบางตอนมาเขียนสรุปเรื่องราว วาดภาพประกอบ 
 
 

 
พ.ค.65.-ก.พ. 66 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน 

มี.ค. 66 นางทวีรัตน  
ไชยาปน 

 
1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค.  66 นางทวีรัตน  

ไชยาปน 
 6.  งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

1. 1.สอนเสริมนักเรียนท่ีอานไมได อาน
ไมคลอง  เขียนไมได เขียนไมคลอง 
2. ทําบันทึกการอาน 
3. กิจกรรมอานไป เขียนไป 
 
 

2,000 
 
- 
- 

   
 

 

รวมเงินท้ังหมด 2,000 
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7. การประเมินผล          
  

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทําบันทึกการอานรอยละ 75 
2. นักเรียนรอยละ 75 พัฒนาการอานการเขียน 
 

 
- ตรวจบันทึกการอาน 
- ประเมินการอาน 
    
    
    
    
    

 
- บันทึกการอาน 
- แบบประเมิน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง
จาก หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัวมากข้ึน 
2. นักเรียนมีทักษะในการอาน   การเขียน และตั้งคําถามเพ่ือ
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
 

 
-การสอบถาม 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 

 
 8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อรอบตัว 
        2. นักเรียนมีพัฒนาการอาน การเขียนเพ่ิมข้ึน 
 
     

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางทวีรัตน  ไชยาปน) 

 
               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
                      ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ      23. ศึกษาดูงานกลุมบริหารวิชาการ ประจําปการศึกษา 2565   
ช่ือกลุมงาน         กลุมบริหารวิชาการ   
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :    
  จุดเนนท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสราง
วินัย ดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  (ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1 – 2.6) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน  หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ  
 
1. หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น เพ่ือ 

เปนการเตรียมใหบุคลากรในสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรและนําไปใชในการจัดกิจกรมการเรียนการสอน 

             ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการ
ศึกษาดูงาน ของบุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  เพ่ือจะไดมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนําวิทยาการหรือ
นวัตกรรมใหมๆ จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน แลวนํากลบัมาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพ
ใหแกบุคลากรทุกคนใหมีการพัฒนาตอยอดงานของตนเอง 

2. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนมีโอกาส พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงาน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

  2. เพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศนใหม ๆ ของบุคลากร และวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม ๆ จากสถานท่ีไป

ศึกษาดูงานแลวนํากลับมาประยุกตใชในงานหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอไป 

3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

  ครูและบุคลากรในกลุมบริหารวิชาการ เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

             ครูและบุคลากรทุกคน ไดมีการพัฒนางานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ไปในทิศทางท่ีถูกตอง ตาม

ระเบียบ กฎหมาย ใหมีประสิทธิภาพตอไป    

4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  - กิจกรรมการศึกษาดูงาน ฝายบริหารวิชาการ  
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  5. วิธีดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 2  ต.ค. 2565 –  เมษายน  พ.ศ. 2566 
กิจกรรม วันเดือน ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ต.ค. 2565 นายมกรธวัช 

และ 

คณะกรรมการ 

กลุมบริหาร
วิชาการ 

1.2  ดําเนินโครงการ   

- จัดเตรียมเอกสาร กําหนด ชวงวันเวลา  สถานท่ี  เปนตน 

- จัดทํารายละเอียดการโครงการ เสนออนุมัติและแจงตอ
บุคลากร 

- ดําเนินการประชุมสัมมนาตามแผนการท่ีวางไว 

-บุคลากรจัดทํารายงานผลการประชุมสัมมนาตอผูอํานวยการ
โรงเรียน 

 

มี.ค. 2566 

 

มี.ค. 2566 

 

 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล ความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานโครงการ  เม.ย.2566 

 

6.  งบประมาณ   จํานวน  30,720  บาท 

    
  หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 

รายได
สถานศึกษ

า 
งบบุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

คาพาหนะ 15,000     

คาท่ีพัก 7,000     

คาเบี้ยเลี้ยง 3,000     

รวมเงินท้ังหมด 25,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

- ครูในกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขา

รวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 

 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรทุกคน มีโอกาสประชุมสัมมนา อภิปราย 

เพ่ือพัฒนาตนเองสงผลใหการพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน แลวนํากลับมาประยุกตใช

ในงานหนาท่ีพิเศษและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการเรียน

การสอนของโรงเรียนตอไป 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  บุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนําประสบการณความรูท่ีไดรับ

การศึกษาดูงานมาประยุกตใชกับงานตอไป    

 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายมกรธวัช   สรุยิะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายมกรธวัช   สรุยิะกาญจน) 
       หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
                (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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2.กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตามโครงการเรียนฟรี  15  ป 

 
ช่ือโครงการ   24. เดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
ช่ือกลุมงาน                กลุมบริหารวิชาการ         
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี : 
  จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 
 
 1. หลักการและเหตุผล 
             การเดินทางไกลอยูคายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  เปนกิจกรรมท่ีสําคัญของลูกเสือ เนตรนารี 

 ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  ใหมีวินัย  มีความอดทน                     
มีความรับผิดชอบ  รูจักบทบาทหนาท่ีผูนําและผูตาม  

2.วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารี ไดเรียนรูทักษะและกระบวนการครบตามหลักสูตร 
  2. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการวางแผนการทํางานและดําเนินงานดวยตนเอง 
 3. เพ่ือใหผูเรียนไดทํางานอยางมีความสุขมุงม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 4. เพ่ือใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 5. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูเอ้ืออาทรผูอ่ืน และยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 61 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ลูกเสือ – เนตรนารีไดรับประสบการณตรงในการทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิต
รวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
   2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดครบตามท่ีหลักสูตร 

ลูกเสือ – เนตรนารีกําหนด 

4. กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

 - การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 
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5. วิธีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 2  ( ตุลาคม 2565 –  มีนาคม 2566 ) 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ต.ค. 2565   

 

 

 

 

 

นายคุณาวุฒิ  
สิงหทอง 

1.2 ดําเนินโครงการ   
       - แตงตั้งคณะกรรมการสอนลูกเสือแตละกลุม 
       - ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ  โดยจัดการสอน
ลูกเสือ-เนตรนารีตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุนใหญ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3  

ธ.ค. 2565  

- 

ก.พ. 2566 

        - จัดใหนักเรียนเขาคายพักแรมประจําปการศึกษา 
2566  โดยใชสถานท่ี ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดง
เย็นพิทยาคาร และจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติจริง  เรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน มีความอดทน 
สามัคคี และรูจักเอาตัวรอดไดในสถานการณตาง ๆ ตามท่ี
หลักสูตรกําหนดอยางครบถวน 

 

 

ก.พ. 2566   

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

ก.พ. 2566   

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 

6.  งบประมาณ 

**** หมายเหตุ. งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน  ***** 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
- ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
- ลูกเสือ – เนตรนารีไดรับประสบการณตรงในการทํา
กิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิตรวมกันกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 
- ลูกเสือ – เนตรนารีสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดครบ
ตามท่ีหลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีกําหนด 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 
แบบสังเกต 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

งบพัฒนา
ผูเรียน 

รายได
สถานศึก

ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

คาอาหาร 

ลูกเสือ-เนตร
นารี 

การเดินทางไกลและอยูคายพักแรม 17,000   3,000  

รวมเงินท้ังหมด 20,000  
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ลูกเสือ – เนตรนารีไดรับประสบการณตรงในการทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ และการใชชีวิต
รวมกันกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
   2. ลูกเสือ – เนตรนารีสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดครบตามท่ีหลักสูตร 

ลูกเสือ – เนตรนารีกําหนด 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
             (นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง) 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                                              (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                                              หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
                     (นายจํารอง  แดงเหลือง) 
                        หัวหนางานแผนและงบประมาณ 

 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    25 สงเสริมคุณภาพวิชาการ การแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมือง 
ช่ือกลุมงาน :     กลุมบริหารวิชาการ       
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :  
   จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :    นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี 
   
 1. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสาระมาตรฐานเรียนรู
ใหม การใชสื่อการเรียนการสอนเขามาเปนเครื่องมือหนึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงมีความจําเปนในการจัดหาสื่อ อุปกรณท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูนั้นๆเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจมากยิ่งข้ึนซ่ึงอาจเปนสื่อจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน หรือจัดหาจากแหลงอ่ืนเพ่ือเปนการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางศิลปะของนักเรียนและครู กลุมสาระศิลปะเปนกลุมสาระ 3 แขนง อยูรวมกัน จึงจัดทํา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนใหครูและนักเรียนไดใชอุปกรณในการเรียนการสอนตอไป 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการแสดงของนักเรียนและครู  
 2. เพ่ือสงเสริมชุดการแสดงใหเกิดความหลากหลาย 
   3. เปาหมาย  

  3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนรอยละ 75  เขาใจละปฏิบัติได 
  2. นักเรียนรอยละ 75 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
  3. นักเรียนรอยละ 75 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรม 
  4. นักเรียนรอยละ 75 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  5. ปรับปรุงและจัดบรรยากาศหองเรียน กลุมสาระศิลปะ 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน  เขาใจและปฏิบัติได 
  2. นักเรียน  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
  3. นักเรียน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมตางๆท้ังในโรงเรียนและนอกสถานท่ี 
  4.นักเรียน  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 
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4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการประกอบดวย 

  1. การจัดชุดการแสดงในกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนกําหนดข้ึน 

5. วิธีดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  (พฤษภาคม  2565  – มีนาคม 2566 ) 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565  

นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี 

และ 

ครูในกลุมสาระศิลปะ 

1.2  ดําเนินโครงการ   
       - นักเรียนไดเรียนรูการจัดเสื้อผาเขากับชุดการแสดง
ตางๆในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน รวมถึงการศึกษาหา
ความรู และฝกฝนดวยตนเองของนักเรียน 
      - นักเรียนไดเรียนรูการออกแบบเสื้อผาอยางงาย ใหเขา
กับชุดการแสดงของนักเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรม
ดานการออกแบบเสื้อผาอยางงาย ตามจินตนาการไดดียิ่งข้ึน  
เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
ในกลุมสาระศิลปะ 

มิ.ย. 2565  

- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 

6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน (เรียนฟรี 15 ป)  
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน รายได
สถาน
ศึกษา 

งบบุคคล งบดาํเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมการจัดเสื้อผาชุดการแสดงอยาง
งาย 
- คาวัสดุอุปกรณเสื้อผา ชุดการแสดง  (ตาม
เอกสารแนบทาย) 

30,000      

รวมเงินท้ังหมด 30,000     
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 75  เขาใจละปฏิบัติงานดานการงการ
จัดการแสดงนาฏศิลปพ้ืนเมือง 
2. นักเรียนรอยละ 75 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ 
3. นักเรียนรอยละ 75 สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรม 
4.นักเรียนรอยละ 75 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

1.การสอบถาม 
2.สังเกต 
3.ทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

1.แบบสอบถาม 
2.การสังเกต 
3.แบบทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน  เขาใจและปฏิบัติได 
2. นักเรียน  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ 
3. นักเรียน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมตางๆท้ัง
ในสถานท่ีและนอกสถานท่ี 
4.นักเรียน  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 
5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 

1.การสอบถาม 
2.สังเกต 
3.ทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

1.แบบสอบถาม 
2.การสังเกต 
3.แบบทดสอบ 
4.การปฏิบัติ  

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษาสูงข้ึน  
        2. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 3. นักเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป /นันทนาการ ตามจินตนาการได 

 4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน  

             ลงชื่อ......................................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวศิโรรัศม์ิ   ขุราษี) 

 
      ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ 

           (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                     หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

 ลงชื่อ......................................................ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายธวัชชัย    โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   26.สงเสริมคุณภาพวิชาชีพงานบาน 
ช่ือกลุมงาน :     กลุมบริหารวิชาการ       
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :  
   จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 
มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :    นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี 
   
 1. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับสาระมาตรฐานเรียนรู
ใหม การใชสื่อการเรียนการสอนเขามาเปนเครื่องมือหนึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจเพ่ิมข้ึน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงมีความจําเปนในการจัดหาสื่อ อุปกรณท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูนั้นๆเพ่ือใหนักเรียนเกิดความรู
ความเขาใจมากยิ่งข้ึนซ่ึงอาจเปนสื่อจากแหลงเรียนรูในทองถ่ิน หรือจัดหาจากแหลงอ่ืนเพ่ือเปนการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางศิลปะของนักเรียนและครู กลุมสาระศิลปะเปนกลุมสาระ 3 แขนง อยูรวมกัน จึงจัดทํา
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนใหครูและนักเรียนไดใชอุปกรณในการเรียนการสอนตอไป 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการงานและอาชีพ ของนักเรียน   
 2.ปรับปรุงและจัดบรรยากาศหองเรียน กลุมสาระการงานและเทคโนโลยี 
   3. เปาหมาย  

  3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนรอยละ 75  เขาใจละปฏิบัติงานดานการงานอาชีพ 
  2. นักเรียนรอยละ 75 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ี
เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
  3. นักเรียนรอยละ 75 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานอาชีพ 
  4.นักเรียนรอยละ 75 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  5. ปรับปรุงและจัดบรรยากาศหองเรียน กลุมสาระการงาน อาชีพ 1 หอง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน  เขาใจและปฏิบัติงานดานอาชีพ 
  2. นักเรียน  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
  3. นักเรียน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานการงานอาชีพร 
  4.นักเรียน  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
  5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 
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4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการประกอบดวย 

  1. การซอมแซมเสื้อผา 
 2. การตัดเย็บเสื้อผาอยางงาย 
 3. ปรับปรงุและจัดบรรยากาศหองเรยีนกลุมสาระการงานและเทคโนโลยี 
5. วิธีดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2  (พฤษภาคม  2565  – มีนาคม 2566 ) 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565  

นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี 

และ 

ครูในกลุมสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

1.2  ดําเนินโครงการ   
       - นักเรียนไดเรียนรูการการซอมแซมเสื้อผาเรียนในชั่วโมง
เรียนและนอกเวลาเรียน รวมถึงการศึกษาหาความรู และ
ฝกฝนดวยตนเองของนักเรียน 
      - นักเรียนไดเรียนรูการออกแบบตัดเย็บเสื้อผาอยางงาย 
ทําใหนักเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานการตัดเย็บ
เสื้อผาอยางงาย ตามจินตนาการไดดียิ่งข้ึน  เห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

มิ.ย. 2565  

- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความ 
พึงพอใจในการดําเนินงาน 

มิ.ย. 2565 - 
มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566 

6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน (เรียนฟรี 15 ป)  
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน
อุดหนุน 

รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมการตัดเย็บเสื้อผาอยางงาย 
- คาวัสดุอุปกรณการตัดเย็บเสื้อผา และ
จักรเย็บผา (ตามเอกสารแนบทาย) 

31,730      

รวมเงินท้ังหมด 31,730     
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรอยละ 75  เขาใจละปฏิบัติงานดานการงาน
อาชีพ 
2. นักเรียนรอยละ 75 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ 
3. นักเรียนรอยละ 75 สรางผลงานจากการเขารวม
กิจกรรมดานอาชีพ 
4.นักเรียนรอยละ 75 มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

1.การสอบถาม 
2.สังเกต 
3.ทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

1.แบบสอบถาม 
2.การสังเกต 
3.แบบทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน  เขาใจและปฏิบัติงานดานอาชีพ 
2. นักเรียน  ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ 
3. นักเรียน สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานการ
งานอาชีพร 
4.นักเรียน  มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย
ความภาคภูมิใจ 
5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน 

1.การสอบถาม 
2.สังเกต 
3.ทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

1.แบบสอบถาม 
2.การสังเกต 
3.แบบทดสอบ 
4.การปฏิบัติ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษาสูงข้ึน  
        2. นักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
 3. นักเรียนสรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป /นันทนาการ ตามจินตนาการได 
 4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 5. นักเรียนมีความสุขและมีบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน  
 
             ลงชื่อ......................................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวศิโรรัศม์ิ   ขุราษี) 
 

      ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                     หวัหนากลุมบริหารวิชาการ 
 

 
 ลงชื่อ......................................................ผูอนุมัติโครงการ 

             (นายธวัชชัย    โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   27. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติวโอเน็ต)นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3,6 
ช่ือกลุมงาน     กลุมบริหารวิชาการ   
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม 

 และมีปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ 

วัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับ

ผูเรียนทุกระดับ 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 
มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :    นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน 
 
1. หลักการและเหตุผล  
            จากผลการประเมินจาการทดสอบ O-NETของนักเรียนประจําปการศึกษา 2559 นั้นพบวานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเกือบทุกกลุมสาระการเรียนรูยังต่ําอยู  เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจไมครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย เพราะความแตกตางทางการเรียนรูของนักเรียนในแตละกลุม ครูขาดเทคนิคการสอนท่ีทําให
ผูเรียนไมเกิดความทาทายท่ีจะเรียนรู เพราะปจจุบันการเรียนรูมีวิธีการท่ีหลากหลายเชนเรียนกับสื่อ วีดีทัศน 
วีซีดี วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ตฯลฯ ซ่ึงเปนการสื่อสารทางเดียว ผูเรียนไมมีโอกาสในการสื่อสารโตตอบ 
ดังนั้นกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
จึงไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน อีกท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจในการวิเคราะหแนวขอสอบเพ่ือใหประสบผลสําเร็จยิ่งข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรูของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหสูงข้ึน  
  2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆใหนักเรียนไดคุนเคยกับแนวขอสอบ การทําความเขาใจคําสั่งท่ีใช 
และรูปแบบคําถามประเภทตางๆซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความม่ันใจในการทําขอสอบยิ่งข้ึน 
3. เปาหมาย  
 3.1.เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนเขารวมกิจกรรมในโครงการ
คิดเปนรอยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O’Net) 
สูงข้ึน 
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4. กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  - การติวเขม  Pre o-net  5  กลุมสาระวิชา  
5. วิธีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  (  มิถุนายน 2565 –  กุมภาพันธ 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  

นางเพชรยุภา  
สุริยะกาญจน 

1.2 ดําเนินโครงการ   
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     
- ประชุมชี้แจงเพ่ือมอบหมายงาน 
- ออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน 
- จัดทําปฏิทินกําหนดการสอนของครูผูสอนทุกกลุมสาระ ฯ 
- จัดทําใบความรูและแบบฝกหัด/ขอสอบ 
จัดเตรียมใบงาน / ใบความรูของครูผูสอนแตละกลุมสาระฯ /
ตัวอยางแนวขอสอบ O’Net ปการศึกษาท่ีผานมา 
- ครูผูสอนดําเนินการติวตามกลุมสาระท้ัง 5 กลุมสาระฯตาม
ตารางปฏิทินท่ีกําหนด 

 มิถุนายน  
2565  

–  
 กุมภาพันธ 

2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจใน
การดําเนินงาน 

มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ 

 หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถ่ัวจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ทุกคนเขารวมกิจกรรม 
ในโครงการคิดเปนรอยละ 100 

1. การสังเกต  
2. การสอบถาม 
 

1.แบบสังเกต  
2.แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม. 6 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
- นักเรียนชั้น ม.3 และนักเรียนชั้น ม. 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O’Net) สูงข้ึน 

1. ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O’Net) 
2. การประเมิน โครงการ 

1.แบบทดสอบ 
 2.แบบประเมิน 
โครงการ 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
งบอุดหนุน

ท่ัวไป 
รายได

สถานศึก
ษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

การติวเขม O’Net  5 กลุมสาระ 20,000     
รวมเงินท้ังหมด 20,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O’Net) 
สูงข้ึน   
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน) 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    28. กิจกรรมวันสําคัญ 
ช่ือกลุมงาน     กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
สนองยุทธศาสตรชาติ :  
 ขอท่ี 1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง    ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย     ขอท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สนองจุดเนน สพฐ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ขอท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19  
โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ((Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียน
ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
    ขอท่ี 2  เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผูเรียน 
 ขอท่ี 1.2 : คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
สนองตัวบงช้ี สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูเรียนเปนคนดี 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ และนางจินตนา  หัสดร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ยุทธศาสตรท่ี 20 (พ.ศ.2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยให
เปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดแนวทาง 
การพัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” และตอยอดในปงบประมาณ พ.ศ.2566 พัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงจัดทําโครงการวันสําคัญข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
   
3.  เปาหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 รอยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
 3.1.2 รอยละ 80 ของนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
  3.2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
4. กิจกรรม   
 กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  4.1  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
(3 มิถุนายน 2565) 
 4.2  ทําบุญวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน  (3 มิถุนายน 2565) 
 4.3  วันไหวครู (วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565)     4.4  วันเขาพรรษา  (14 กรกฎาคม 2565 ) 
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         4.5  วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 กรกฎาคม 2565) 
  4.6  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี 
พันปหลวง และวันแมแหงชาต ิ(12 สิงหาคม 2565) 
 4.7  วันเยาวชนแหงชาต ิ(20 กันยายน 2565)     4.8  วันสิ่งแวดลอมไทย  (4 ธันวาคม 2565) 
  4.9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  
และวันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม2565) 
5.  วิธีดําเนินการ 
 ระยะเวลา  มิถุนายน 2565 –  มกราคม 2566 

 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
1.  วิเคราะหสภาพปญหา วางแผน เขียนโครงการ เสนอโครงการ พ.ค.2565 - นางกรรณิการ 

  เอ้ียงลักขะ 
- นางจินตนา 
  หัสดร 
- สภานักเรียน 

 
 

2.  ดําเนินโครงการ 
2.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินี พรอมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคูกับ 
ธงพระนามาภิไธย ส.ท. พรอมผาระบายสีมวงและสีขาว 
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร   - จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

 
1-30 มิ.ย. 

2565 

2.2 ทําบุญวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
- โรงเรียน วัด บาน รวมกันจัดทําบุญวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

1-15 มิ.ย. 
2565 

2.3 วันไหวคร ู
-  แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
-  ฝกซอมตัวแทนนักเรียนถือพานไหวครูและฝกซอมพิธีไหวครู 
-  จัดพิธีไหวครู 
-  ประกวดพานไหวครูและมอบทุนการศึกษา 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

13-30 
มิ.ย. 2565 

  

2.4 วันเขาพรรษา 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
- จัดแหเทียนพรรษาไปยังวัดประสิทธิธรรม 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา  

10-20 
ก.ค. 2565  

2.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
- จัดปายนิเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  

1-31 ก.ค. 
2565 
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กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณรัชกาลท่ี 10 
พรอมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคูกับธงพระนามาภิไธย 
วปร ประดับผาระบายสีเหลืองรวมกับผาระบายสีขาว 
- ฝกซอมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
- จัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

1-31 ก.ค. 
2565 

 

2.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี 
พระบรมราชชนนี พันปหลวง และวันแมแหงชาติ 
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พันปหลวง พรอมเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงชาติคูกับธงพระนามาภิไธย สก พรอมผาระบายสีฟาและผา
ระบายสีเหลือง 
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

1-19 ส.ค. 
2565 

2.7 วันเยาวชนแหงชาต ิ
- ประชาสัมพันธการจัดวันเยาวชนแหงชาติ 
- กิจกรรมสภารอยรัก ฮักแพงนอง 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

20 ก.ย.
2565 

2.8  วันสิ่งแวดลอมไทย   

    จัดกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

- กิจกรรมเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

- กิจกรรมลดใชถุงพลาสติก 1 วัน/สัปดาห มุงสูสังคม CO2 ต่ํา 

 (Low Carbondioxy Society) 

- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

ตลอดป

การศึกษา 

นางกรรณิการ 

เอ้ียงลักขะและ

สภานักเรียน 
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กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
2.9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันชาต ิ และวันพอแหงชาติ 
- - จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระ พรอมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคูกับ 
ธงพระนามาภิไธย ภปร พรอมผาระบายสีเหลืองและผาระบายสีขาว 
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา 

1-10 ธ.ค.
2565 

- นางกรรณิการ 
  เอ้ียงลักขะ 
- นางจินตนา 
  หัสดร 
- สภานักเรียน 
 

 

6. งบประมาณ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน
อุดหนุน 

เงินเรียนฟรี 
15 ป 

งบบุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

1.ทําบุญวันคลายวันสถาปนา
โรงเรียน 

 
 

5,000.00  /  

2.วัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับ
การทํางานหรือกิจกรรม 
วันสําคัญอ่ืน ๆ ในโครงการ 

 33,000.00  /  

รวมเงินท้ังหมด 38,000.00  (สามหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

7. การประเมินผล   

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. รอยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียน
กําหนด  
2. รอยละ 80 ของนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

บันทึกความดี สมุดบันทึก
ความดี 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
2. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  

บันทึกความดี สมุดบันทึก
ความดี 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  8.2 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย   
 
        ลงชื่อ…………………………...... ผูเสนอโครงการ        
              (นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ)     
              งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    
    
        ลงชื่อ…………………………………......................ผูเห็นชอบโครงการ 
               (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
             หวัหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 
      ลงชื่อ………………………………...................……ผูอนุมัติโครงการ 
             (นายธวชัชัย  โสมาสวน) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     29. มีคุณธรรม นําวิชาการ (โครงการสงเสริมอัตลักษณโรงเรียน ) 

ช่ือกลุมงาน    กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

กษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง    

จุดเนน สพฐ ขอท่ี : 

 จุดเนนท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะ และการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมท้ังจัด

กระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นางจินตนา  หัสดร    

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การท่ีมนุษยจะประพฤติปฏิบัติไดถูกตอง เหมาะสมกับแนวทางศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมนั้น 

จะตองไดรับการอบรมอยางเนื่อง และเกิดความเขาใจอยางตอเนื่อง เกิดความเขาใจอยางถูกตอง มองเห็น

คุณคาและความซาบซ้ึง ยอมรับละปฏิบัติอยางเหมาะสม โรงเรียนในฐานะท่ีเปนสถานท่ีอบรม ฝกฝน นักเรยีน

ใหเกิดความสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีอันดีงาม ตองแสวงหาแนวทางท่ีจะแสวงหา

แนวทางสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ

ไทย รวมท้ังสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน 

โรงเรียนจึงจัดโครงการมีคุณธรรม นําวิชาการ เปนการสงเสริม  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ประเพณีทองถ่ินเพ่ือสงเสริมอัตลักษณของโรงเรียน คือ มีคุณธรรม นําวิชาการ เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และประเพณีทองถ่ิน และเปนการปฏิบัติจริงเพ่ือให

นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและสอดคลองกับหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคอันเปนอัตลักษณของโรงเรียน 

3.  เปาหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1  นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

รอยละ 100 

  3.1.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  รอยละ 90 

  3.1.3  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียน “ มีคุณธรรม นําวิชาการ” ได 

รอยละ 100 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 

           3.2.2  นักเรียนตระหนักถึงคุณคาของประเพณีอันดีงามของสังคมและทองถ่ิน 

  3.2.3 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและมีความออนนอมถอมตนและกตัญูตอบิดามารดา   
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4.  กิจกรรม 

  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

กิจกรรม วัน/เดือน/ป ผูรับผิดชอบ 

ไปทําบุญ ตักบาตร บําเพ็ญ

ประโยชนท่ีวัดประสิทธิธรรม 

และวัดผดุงธรรม 

ทุกสัปดาหตลอดป 

การศึกษา 2564 

ครูจินตนา  หัสดร 

ครูท่ีปรึกษาประจําหมูบาน 

   

5.  วิธีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ :  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุม ปรึกษา  วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2564 นางจินตนา 

หัสดร 

ครูทุกคน 
2. ดําเนินโครงการ 

  -   การรวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร สวดมนตไหวพระ 

บริหารจิตเจริญปญญา บําเพ็ญประโยชน ปฏิบัติงานจิตอาสา 

ท่ีวัดประสิทธิธรรม และวัดผดุงธรรม  และวัดอ่ืนๆ 

-  สวดมนตไหวพระ บริหารจิตเจริญปญญา บําเพ็ญ

ประโยชน ปฏิบัติงานจิตอาสาท่ีโรงเรียน 

 - พ.ค. 2564 

- ทุกสัปดาห ตลอดป

การศึกษา2564 

3. ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ

ในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2565 

4. จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2565 

 

6.  งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
เงินเรียน

ฟรีฯ 
งบ

บุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

กิจกรรมทําบุญตักบาตร สวดมนต
ไหวพระ บริหารจิตเจริญปญญา 
บําเพ็ญประโยชน ปฏิบัติงานจิต
อาสา 

- 

4,000 

- 

- 

- 

รวมเงินท้ังหมด 4,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ การประเมินผล เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

-  นักเรียนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค  รอยละ 100 

- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร รอยละ

90 

-  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียนได 

   รอยละ 100 

- การสอบถาม 

- การสัมภาษณ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 

-  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

- นักเรียนตระหนักถึงคุณคาของประเพณีอันดีงามของสังคม

ละทองถ่ิน 

-  นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผูอ่ืนและมีความออนนอมถอม

ตนและกตัญูตอบิดามารดา   

- การสอบถาม 

- การสัมภาษณ 

- แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ 

 

8.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2. นักเรียนมีความรูและสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและทองถ่ิน

ไดอยางถูกตอง 

      3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามอัตลักษณของโรงเรียนคือ   “ ไหวสวย รวยยิ้ม อ่ิมบุญ”  ได 

 

 

                         ลงชื่อ………………..………………… ผูเสนอโครงการ 

(นางจินตนา  หัสดร   ) 

       

          
              ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 

 
  

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ    30.วันสําคัญทางลูกเสือ 
ช่ือกลุมงาน                กลุมบริหารวิชาการ         
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ    
 จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม และมี
ปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับผูเรียนทุกระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ    นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง  
ระยะเวลาดําเนินการ    กรกฎาคม และ พฤศจิกายน 
 
  
1. หลักการและเหตุผล 
   วันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปเปนวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี 
ลูกเสือชาวบาน และผูบังคับบัญชาลูกเสือไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และไดถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว         
พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
 วันท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคต ของสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระมหาธีรราชเจา พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย เพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
 
2.วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
 2. เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติโดยการประกอบพิธีทบทวนคําปฎิญาณและสวนสนาม 
 3.เ พ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี   และผูบังคับบัญชาลูกเสือ ไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
 
3. เปาหมาย  
 1. เชิงปริมาณ  
 - คณะลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ รวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  
 - ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ รวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามจํานวน       
200 คน 
 2. เชิงคุณภาพ  
   - คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบาน และผูบังคับบัญชาลูกเสือไดนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และไดถวายความ
จงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ 
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4. กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

 - พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  
 - พิธีไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และวางพวงมาลา  
 
5. วิธีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1  ( หวงเดือนกรกฎาคม 2565) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.65  

 

นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มิ.ย.-พ.ย.65 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ  มิ.ย.-พ.ย.65 

 

4. 

-พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของคณะ

ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

-ดําเนินการ พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ 

รัชการท่ี 6 

ก.ค.-พ.ย.65 

5. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน ธันวาคม 2565 

 

6.  งบประมาณ 

 
หมายเหตุ  งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน
อุดหนุน 

รายได
สถานศึกษา 

งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

-  คาตกแตงสถานท่ี 
   ( ปาย ,อุปกรณ, ฯ) 
-  คาเครื่องดื่ม/น้ําดื่ม 

 

3,000 

   

 

 

รวมเงินท้ังหมด 3,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

-รอยละ 90 ของลูกเสือ เนตรนารี              

และผูบังคับบัญชาลูกเสือ รวมพิธีทบทวนคํา

ปฏิญาณและสวนสนาม 

เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

สังเกต แบบสังเกต 

 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และไดถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติโดยการประกอบพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม 

 

 
ลงชื่อ ............................................. ผูเสนอโครงการ 

           (นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง) 
หัวหนางานกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี 

 

    ลงชื่อ    .............................................  ผูเห็นชอบโครงการ 
                       (นายจํารอง  แดงเหลือง) 
                 หัวหนางานแผนและงบประมาณ 

 
                                ลงชื่อ  .............................................  ผูเห็นชอบโครงการ 
                                       (นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
                                        หัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

 
                               ลงชือ่  ..............................................  ผูอนุมัติโครงการ 
       (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
                                    ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

ช่ือโครงการ 31. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง (ศึกษานอก

สถานท่ี) 

ช่ือกลุมงาน  กลุมบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี :  

จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-

19 โดย เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) 

ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน  

 จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม และมี

ปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับผูเรียนทุก

ระดับ 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นายมกรธวัช  สุริยกาญจน    
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

มาตรฐานท่ี 6 ดานผูเรียนอยูในระดับพอใช และมีขอเสนอแนะใหโรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนรูจัก

แสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงเรียนรูภายใน และภายนอกสถานศึกษา และสามารถพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องทางโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จึงจัดใหมีโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ในกิจกรรมเรียนรูนอกสถานท่ี  

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานสนใจแสวงหาความรูจากแหลงตางๆ รอบตัวอยางตอเนื่อง 

 2.2   เพ่ือใหผูเรียนใฝรู ใฝเรียนสนุกกับการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 2.3   เพ่ือใหผูเรียนใชหองสมุดใชแหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆ ท้ังภายในและนอกสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

3.  เปาหมาย 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1ผูเรียนรอยละ  95มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง มัธยมศึกษาตอนตน  

3.1.2 ผูเรียนรอยละ 95   มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  3.14  ผูเรียนรอยละ100  เขารวมกิจกรรมแหลงเรียนรูโบราณสถานท่ีสืบสานประเพณีไทย

และการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

  3.1.5 ผูเรียนรอยละ 100  ทํากิจกรรมเสริมการเรียนรูนอกสถานท่ีตามท่ีกําหนด 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

ท้ังในและนอกสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

  3.2.2   ผูเรียนเขาไปใชบริการศึกษาแหลงเรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 

  3.2.3   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมชุมนุมอยางมีคุณภาพ 

  3.2.4   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม ประเพณีไทย

พรอมท้ังการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ดวยความเต็มใจและมีความสุข 

  3.2.5   ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมการเรียนรูนอําสถานศึกษาตามแหลงเรียนรูในสถานท่ี

ทางโรงเรียนจัดใหอยางมีประสิทธิดวยความเต็มใจและมีความสุข 

4.  วิธีดําเนินงาน 

 4.1  วิเคราะหปญหา 

 4.2  แตงตั้งคณะกรรมการ 

 4.3  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

 4.4  ดําเนินกิจกรรมโครงการ 

 4.5  ประเมินโครงการ 

 4.6 สรปุผลและรายงานโครงการ 

5. กิจกรรม/การดําเนินการ 

5.1  การดําเนินการ 

ท่ี  กิจกรรม  ระยะเวลาการปฏิบัติ 

1 วิเคราะหปญหา พฤษภาคม  2565 

2 แตงตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม  2565 

3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ มิถุนายน  2565 

4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ตลอดปการศึกษา 

5 ประเมินโครงการ ธันวาคม  2565 

6 สรุปผลและรายงานโครงการ มีนาคม  2566 

 5.2  กลุมเปาหมายท่ีเขารวม 

  1) นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร นักเรียน ชวงชั้นท่ี 3 – ชวงชั้นท่ี 4 ทุกคน 

 กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

ท่ี ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เปาหม

าย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1 

 

 

2 

กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู ภายใน  ภายนอก

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู ภายใน  ภายนอก

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน 

95 % 

 

 

95  

ภาคเรียนละ 

2 ครั้ง 

 

นายมกรธวัช   

สุริยกาญจน  และคณะ 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

(ตอ)  

ท่ี ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3 กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย 100 %   

4 กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู

ประวัติศาสตรไทย กิจกรรมเสริมการ

เรียนรูนอกสถานศึกษา 

100 %   

6.  สถานท่ี   

 6.1  ภายในโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

 6.2  ภายในทองถ่ิน และภายนอกสถานศึกษา  

7.  งบประมาณ   

 งบประมาณจากเงินอุดหนุน    จํานวน 73,365 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ (ถัวจายทุกรายการ

เทาท่ีจายจริง)การใชงบประมาณ   (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ) 

ท่ี การดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

ศึกษาแหลงเรียนรูในและนอก

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

51,745 นายมกรธวัช  สุริยกาญจน  

และคณะ 

2 

 

ศึกษาแหลงเรียนรูในและนอก

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

21,620 

 

นายมกรธวัช  สุริยกาญจน  

และคณะ 

8.  การประเมินผล 

 8.1 แบบสอบถามสังเกต ผลงานนักเรียน 

 8.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 9.2  ผูเรียนเขาไปใชบริการหองสมุดโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 9.3  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมชุมนุมอยางมีคุณภาพ 

 9.4  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเดินทางไกล อยูคายพักแรมอยางมีคุณภาพ 

 9.5  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
      
             ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                (นายมกรธวัช  สุริยกาญจน) 
 
        ลงชื่อ…………………………………….............ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นายมกรธวัช  สุริยกาญจน) 
          หัวหนากลุมบริหารบริหารกลุมงานวิชาการ 
 
        ลงชื่อ………………………………...................……ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

ช่ือโครงการ  : 32. พัฒนาและปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาดานการเรียนการสอน

ประเภท โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  ปการศึกษา 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : มาตรฐานดานการจัดการศึกษา     

จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรู ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวม และมี

ปฏิสัมพันธ กับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติ ท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน (Assessment for learning) เพ่ือใหเกิดสมรรถนะกับผูเรียนทุก

ระดับ                                       

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 

สถานท่ีดําเนินการ  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายวสันต   เมิกขวง  
     
1. หลักการและเหตุผล 
  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดข้ึนคอนขางรวดเร็วและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต

เปนอยางมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ เทคโนโลยีการ

สื่อสารจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนํามา ใชในการจัดการเรียน

การสอนใหกับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

          งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ชี้ใหเห็นวาสาเหตุหลักสวนหนึ่ง ของ

ปญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การท่ีระบบการศึกษาของไทยในปจจุบันเปนระบบท่ีไมเอ้ือตอการสราง

ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตําราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซ่ึงมีผลทําใหการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการทดสอบยังคงเนนการ

จดจําเนื้อหามากกวา การเรียนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจอยางแทจริง อีกท้ังสภาพการจัดการศึกษาของ

ประเทศไทยในปจจุบัน กําลงัประสบปญหาในดานคุณภาพของนักเรียนปรากฏอยูในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงมีสาเหตุ

จากการขาดครูหรือครูไมครบชั้น ไมครบสาระการเรียนรู ครูมีประสบการณหรือทักษะการจัดการเรียนรูนอย 

ขาดสื่ออุปกรณท่ีทันสมัยและการเขาถึงไดลําบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอย กิจกรรมของ

โรงเรียนมีมาก ทรัพยากรท่ีมีกระจัดกระจาย ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคา และการแกปญหา

ตาง ๆ ก็ทําไดในวงจํากัด 

ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผนวกกับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ี เกิดข้ึน 

อยางรวดเร็ว จึงเปนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีการ สื่อสารมาเสริมสราง 

ความเขมแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจากสื่อตางๆ   

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับนักเรียน

ทุกคน อันจะเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียน 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางโอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย 

2. เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอคุณภาพการจัดการเรียนรูใหสูงข้ึน 
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3. เพ่ือสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครูไดอยางกวางขวาง

และท่ัวถึง 

4. เพ่ือปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอัพเกรดอุปกรณ หองเรียนคอมพิวเตอร 
3. เปาหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
 1. จัดซ้ือชุดวัสดุ - อุปกรณคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน   
 2. ปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอัพเกรดอุปกรณ หองเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือใชในกิจกรรม
การเรียนการสอน จํานวน 20 เครื่อง 
 3. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีชํารุด จํานวน 5 ชุด 
 4. ขยายและปรบัปรุงระบบอินเตอรเน็ตอาคารหอประชุม และอาคารเรียน  2 หลัง 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 1. ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการ  รอยละ 70 

2. มีคอมพิวเตอรท่ีพรอมใชงานในการจัดการเรียนการสอนไดอยางท่ัวถึง  รอยละ 70 

3. มีวัสดุ-อุปกรณคอมพิวเตอรใหมแทนท่ีชํารุด  รอยละ 70 

4.  มีระบบอินเตอรเน็ตในอาคารหอประชุมเพ่ือชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา รอยละ 70 
4. กิจกรรม  
  1. จัดซ้ือคอมพิวเตอร พรอมวัสดุ-อุปกรณตอพวง เพ่ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 2. ปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรชุดเกา พรอมอัพเกรดอุปกรณ หองเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ขยายและปรบัปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหครอบคลมุทุกอาคารและหองเรียน 
5. วิธีดําเนินการ 
  ระยะเวลาดําเนินการ :  ภาคเรียนท่ี 1,2 ( มิถุนายน 2565 -  มีนาคม 2566) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565  

 
นายวสันต  เมิกขวง 

1.2  ดําเนินโครงการ   
-  สํารวจสภาพของหองเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณทางเทคโนโลยีท่ี
ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอัพเกรดอุปกรณ หองเรียน
คอมพิวเตอร 
-  จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีชํารุด 
-  ขยายและปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกอาคาร
และหองเรียน 

 
มิถุนายน 2565  

- 
มีนาคม 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจใน
การดําเนินงาน 

มีนาคม 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มีนาคม 2566 
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6. งบประมาณ 73,365 บาท  (จากเงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ICT) 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

 ปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร  20 เครื่อง  
 อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร 10 ชุด 
 วัสดุ - อุปกรณขยายเครือขายอินเตอรเน็ต   

 
-การประเมินโครงการ 

-แบบประเมิน
โครงการ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและนักเรียนทุกคนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรูท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการ 

2. เพ่ือสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรู

ของครูไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง  

 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนมีโปรเจคเตอรพรอมวัสดุ-อุปกรณตอพวงในหอประชุม ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรพรอมจัดการเรียนการสอนในหองงเรียนคอมพิวเตอร 

3. ผูเรียนไดปฏิบัติจริงจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในยุคปจจุบันสงผลทําใหผลการเรียนสูงข้ึนได 

  
 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

(นายวสันต   เมิกขวง) 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน) 
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  

 
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน

อุดหนุน 

รายได

สถานศึกษา 

งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

จัดซ้ือ คอมพิวเตอร /พรอมวัสดุ 
– อุปกรณคอมพิวเตอร 5 เครื่อง 

55,000     

ปรับซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร
พรอมอัพเกรดอุปกรณ สําหรับ
การเรียนการสอน 

 8,365                

อุปกรณขยายเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน 

10,000     

รวมเงินท้ังหมด 73,365.00 
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3.กลุมบริหารงบประมาณ 

 
ช่ือโครงการ    33. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณจัดซ้ือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 
ช่ือกลุมงาน   กลุมบริหารงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี :  
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสรางความ

เขมแข็ง  โดยการจดัสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  (Block  Grant ) ตามหลักธรรมาภิบาล  ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : 
มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางจินตนา  หัสดร 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานกลุมบริหารงบประมาณ ในงานสํานักงานมีความจําเปนท่ีตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช

สํานักงาน รายงานตางๆ ซ่ึงเปนของใชวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร และมีการปรับซอมบํารุงรักษาครุภัณฑให

ใชการไดดีอยูเสมอ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงจัดทํา

โครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณข้ึน 

2.วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน  อุปกรณไวใชในกลุมบริหารงบประมาณ 

 2. เพ่ือปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงบประมาณใหใชการไดอยางมี 

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3. เพ่ือปรับปรุงสํานักงานของกลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพงายตอการควบคุม

จัดเก็บเอกสารท่ีสําคัญและเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 
3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

 1) สามารถจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณไวใชในกลุมบริหารงบประมาณ คิดเปนรอยละ 80 

 2) สามารถปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงบประมาณ ใหใชงานได 

อยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอคิดเปนรอยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 1) งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณมีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

 2) ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงบประมาณไดรับการซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3) การดําเนินงานกลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทาง

ราชการ 
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4.กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการประกอบดวย 
 - กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 
5. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 
 ระยะเวลาดําเนินการ :   พฤษภาคมพ.ศ. 2565 – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นางจินตนา  หัสดร 

และ 
คณะกรรมการกลุมบรหิาร

งบประมาณ 

1.2 ดําเนินโครงการ   
        - สํารวจความตองการวัสดุ  อุปกรณ 
ในกลุมบริหารงบประมาณ 
        - สํารวจความตองการซอมแซมครุภัณฑ
สํานักงานในกลุมบริหารงบประมาณ 
       - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 
ตามความจําเปน ตามระเบียบของทางราชการ 
       - ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑสํานักงานตาง ๆ 

 พ.ค. 2565 
- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
       ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล
โครงการ 

มี.ค. 2566 

 
6.  งบประมาณ  20,000  บาท   

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1) สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ  อุปกรณไวใชในกลุมบริหาร

งบประมาณ คิดเปนรอยละ 80 

2) สามารถปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุม

บริหารงบประมาณ ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ

คิดเปนรอยละ 80 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
-  ระเบียนวัสดุ 
อุปกรณงาน
งบประมาณ 

2) งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณมีวัสดุ  อุปกรณไวใช

อยางเพียงพอ 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนิน

การ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑและซอมแซม
ครุภัณฑสํานักงานตาง ๆ 

20,000   - -  - 

รวมเงินท้ังหมด 20,000   
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(ตอ)  

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2) ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงบประมาณไดรับการ

ซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ 
3) การดําเนินงานกลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

  

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. งานสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณ  มีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 
 2. ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงบประมาณ  ไดรับการซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ 
 3. การดําเนินงานกลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทาง
ราชการ 
 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
        (นางจินตนา  หัสดร) 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางจินตนา  หัสดร) 
       หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 
 
 

    (ลงชื่อ)...............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

          (นายจํารอง  แดงเหลือง) 

            หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน 

 

 

      (ลงชื่อ).......................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                                    (นายธวัชชัย   โสมาสวน) 

                                                        ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   34.  พัฒนาระบบแผนงานปฏิบัติการประจําป  
ช่ือกลุมงาน   กลุมบริหารงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี :  

9.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง
ความเขมแข็ง  โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  (Block  Grant ) ตามหลักธรรมาภิบาล  ใหกับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : 
มาตรฐานท่ี 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา(ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1 – 2.6) 
ผูรับผิดชอบโครงการ นายจํารอง   แดงเหลือง 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะเปน
แนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนไดเปนอยางดี ซ่ึงในการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปของโรงเรียน จะตองอาศัยขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาประกอบในการดําเนินงาน ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนใชหลักการดําเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร ซ่ึงจะสะทอนในรูปแบบ
การดําเนินงานแบบจากบนสูลางในรูปของนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการ และจากลางสูบน โดยการนําเสนอ
โครงการของบุคลากรท่ีเก่ียวของของหนวยงาน ระดับชั้น กลุมสาระฯ และฝาย ดังนั้นงานแผนงาน จึงเห็น
ความจําเปนท่ีจะตองมีการดําเนินโครงการดังกลาว 
2.วัตถุประสงค  
 2.1. เพ่ือเปนการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบาย จุดเนน
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 
     2.2เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใชหลักการมีสวนรวมของบุคลากร  
     2.3เพ่ือกําหนดรูปแบบ วิธีการดําเนินงาน และงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียน 
3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
 1). โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจําป ปการศึกษา 2565 
 2).แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ป (2564 –2566 ) 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 1). โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีตอบสนองตอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนา 
    2). คณะครู มีวิธีการในการจัดทําโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3). โรงเรียนมีโครงการท่ีจะพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา ของแตละป 
4.กิจกรรม 
 กิจกรรมในโครงการประกอบดวย 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - แผนปฏิบัติการประจําป  
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5. วิธีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ : พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 – เมษายน  พ.ศ. 2566 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.2565 นายจํารอง แดงเหลือง 
และกลุมบริหาร

งบประมาณ 
และ กลุมบริหาร 

1.2 ดําเนินโครงการ   
ข้ันเตรียมการวางแผน 
- เตรียมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- เตรียมกรอบนโยบายของหนวยเหนือ 
- เตรียมเปาหมายผลผลิต 
- ตรวจสอบวงเงินท่ีไดรับจดสรรค 
- สรุปผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา (แผนปฏิบัติ)  
- วิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน 
ข้ันวางแผน/จัดทําแผน 
- ประชุม/ อบรมคณะครูเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน 
- กําหนดนโยบายของหนวยงาน  
- กําหนดโครงการใหสนองนโยบาย/สนองความตองการ
ของหนวยงาน 
- เขียนรายละเอียดโครงการ  (บุคลากรท่ีเก่ียวของ)  
- พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณ 
- นํารางโครงการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- จัดทําแผนเปนรูปเลม/มอบเอกสารแผนใหผูเก่ียวของ 
ข้ันปฏิบัติตามแผน 

 
พ.ค. 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจใน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ เม.ย. 2566 
 
6.  งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

การพัฒนาแผนงาน 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 
-คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ 
-  คาวัสดุ/อุปกรณ 
 

 
 
  

  
 

 
 

 

รวมท้ังสิ้น  6,000 
 
 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนปฏิบัติราชการประจําป การศึกษา2565 
2.มี แผนพัฒนาคุณภาพ (2564 –2566 ) 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณท่ีตอบสนองตอ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป 
2. ครูมีวิธีการจัดทําโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- การประเมิน
โครงการ 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบประเมินโครงการ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. โรงเรียนมีการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีดี 
     2. การบริหารจัดการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
        (นายจํารอง  แดงเหลือง) 
  
     (ลงชื่อ).............................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางจินตนา  หัสดร) 
             หวัหนากลุมบริหารงบประมาณ 

  

(ลงชื่อ)...............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

(นายจํารอง  แดงเหลือง) 

       หวัหนากลุมงานนโยบายและแผน 

 

 (ลงชื่อ).......................................ผูอนุมัติโครงการ 

(นายธวัชชัย   โสมาสวน) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   35.  พัฒนางานการเงินและบัญชี 
ช่ือกลุมงาน   กลุมบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี :  
 9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสรางความ

เขมแข็ง  โดยการจดัสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  (Block  Grant ) ตามหลักธรรมาภิบาล  ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : 
มาตรฐานท่ี 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา(ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1-26) 

ผูรับผิดชอบโครงการ:นางมนตรีรัตน  แดงเหลือง   
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานดานการเงิน กลุมบริหารงบประมาณ มีความจําเปนท่ีตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช

สํานักงาน รายงานตางๆ ซ่ึงเปนของใชวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงจัดทําโครงการ พัฒนางานการเงินข้ึน 

2.วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑและซอมแซมอุปกรณไวใชในงานการเงิน กลุมบริหารงบประมาณ 

 2.เพ่ือจัดการดําเนินงานการเงิน  กลุมบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปน

ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

 1) สามารถจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑและซอมแซมอุปกรณไวใชในงานการเงิน  คิดเปนรอยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 1) งานสํานักงานงานการเงินมีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

 2) การดําเนินงานงานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการประกอบดวย 
 - กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงานและซอมแซม 
5. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน 
 ระยะเวลาดําเนินการ : พฤษภาคม  พ.ศ. 2565– 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นางมนตรีรัตน  แดงเหลือง  

นางจินตนา  หัสดร 
และคณะกรรมการกลุม
บริหารงบประมาณ 

1.2 ดําเนินโครงการ   
        - สํารวจความตองการวัสดุ  อุปกรณในงานการเงิน 
       - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตามความจําเปน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

 พ.ค. 2565 
- 

มี.ค. 2566 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
       ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 
 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 2566  
6.  งบประมาณ 

 หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

1) สามารถจัดซ้ือวัสดุ  และซอมแซมอุปกรณไวใชในงานการเงิน   

คิดเปนรอยละ 80 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
 

เชิงคุณภาพ 

1) งานสํานักงานงานการเงินมีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

2) การดําเนินงานงานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปน

ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1) งานสํานักงานงานการเงินมีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 
 2) การดําเนินงานงานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 
     (ลงชื่อ).............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 
              (นางมนตรีรัตน  แดงเหลือง) 
          (ลงชื่อ).............................................ผูเสนอโครงการ 
              (นางจินตนา  หัสดร) 
        หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 

                              (ลงชื่อ)...............................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                       (นายจํารอง  แดงเหลือง) 

             หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน 

 

                   (ลงชื่อ).......................................ผูอนุมัติโครงการ 

                 (นายธวชัชัย   โสมาสวน) 

                      ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน
อุดหนุน 

รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน
และซอมแซม 

6,000     

รวมเงินท้ังหมด 6,000 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

ช่ือโครงการ     36.ปรับปรุง/ซอมแซมครุภัณฑสํานักงานงบประมาณ 
ช่ือกลุมงาน      กลุมบริหารงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :    
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสรางความ

เขมแข็ง  โดยการจดัสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  (Block  Grant ) ตามหลักธรรมาภิบาล  ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1 – 2.6) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายธานินทร บํารุงภักดี 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากครุภัณฑท่ีไดจัดหามาดวยเงินงบประมาณของโรงเรียน หรือจากความรวมมือตาง ๆ  

ถูกใชงานมานาน  จึงทําใหเกิดความเสื่อมและชํารุดเสียหาย  จึงตองมีการซอมแซมใหสามารถใชงาน เพ่ือการ

เรียนการสอนไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองของบประมาณ  เพ่ือการซอมแซมและบํารุงรักษา

ครุภัณฑ อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ดังกลาว 

2. วัตถุประสงค  

  เพ่ือบํารุงรักษาครุภัณฑอาคารเรียน สิ่งกอสราง ของโรงเรียนท่ีใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

 สามารถจัดซอมบํารุงครุภัณฑ อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสราง ท่ีชํารุดได คิดเปนรอยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

  ครุภัณฑอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสราง ของโรงเรียนท่ีใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
  - การซอมบํารุงครุภัณฑ อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสราง 

5. วิธีดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ : กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 – 31 มีนาคม  พ.ศ. 2566 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน ก.ค. 2565 นายธานินทร บํารุงภักดี 

และ 

คณะกรรมการกลุม

บริหารงบประมาณ 

1.2  ดําเนินโครงการ   

        - คณะครู บุคลากรฝายตาง ๆ แจงความประสงค

ขอซอมบํารุงครุภัณฑ 

       - เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑท่ี

ตองการซอมบํารุง  ประเมินการการซอมบํารุงครุภัณฑ  

และขอเสนออนุมัติการซอมบํารุง 

       - ดําเนินการซอมบํารุงครุภัณฑตามการตรวจสอบ 

 ก.ค. 2565 

- 

 มี.ค. 2566 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 

(ตอ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 

       ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

 มี.ค. 2566  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล 

โครงการ 

 มี.ค. 2566  

 

6.  งบประมาณ 

 หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

- สามารถจัดซอมบํารุงครุภัณฑตาง ๆ ท่ีชํารุดได คิดเปนรอย

ละ 80 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

เชิงคุณภาพ 

- ครุภัณฑตาง ๆ ของโรงเรียนท่ีใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- การสอบถาม 

- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 

- แบบสังเกต 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ครุภัณฑตาง ๆ ของโรงเรียนท่ีใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายธานินทร บํารุงภักดี) 

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นางจินตนา  หัสดร) 

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน

อุดหนุน 

รายได

สถานศึกษา 

งบ

บุคคล 

งบดําเนิ

นการ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

การซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงาน งปม. 6,000     

รวมเงินท้ังหมด 6,000 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

4. กลุมบริหารงานบุคลากร 
 

ช่ือโครงการ     37. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ช่ือกลุมงาน      กลุมบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :    
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสรางความ

เขมแข็ง  โดยการจดัสรรกรอบวงเงินงบประมาณ  (Block  Grant ) ตามหลักธรรมาภิบาล  ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1 – 2.6) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายมานะ  เมฆศรี 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล ในงานสํานักงานมีความจําเปนท่ีตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องใช

สํานักงาน รายงานตางๆ ซ่ึงเปนของใชวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร และมีการปรับซอมบํารุงรักษาครุภัณฑให

ใชการไดดีอยูเสมอ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงจัดทํา

โครงการ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้ึน 

2. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณไวใชในกลุมบริหารงานบุคคล 

 2. เพ่ือปรับซอม ครุภัณฑ บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานบุคคลใหใชการไดอยางมี 

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3. เพ่ือจัดการดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุด

ตอทางราชการ 

3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

 1) สามารถจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณไวใชในกลุมบริหารงานบุคคล คิดเปนรอยละ 80 

 2) สามารถปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานบุคคล ใหใชงานได 

อยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  คิดเปนรอยละ 80 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

 1) งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคลมีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 

 2) ครุภัณฑสํานักงานของกลุมบริหารงานบุคคลไดรับการซอมแซม  บํารุงรักษาใหใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 3) การดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทาง

ราชการ 

4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  - กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 
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5. วิธีดําเนินการ   กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอมครุภัณฑสํานักงาน 

 ระยะเวลาดําเนินการ : พฤษภาคม พ.ศ. 2565 – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นายมานะ เมฆศรี 

และ 
คณะกรรมการ 
กลุมบริหารงาน

บุคคล 

1.2  ดําเนินโครงการ   
        - สํารวจความตองการวัสดุ  อุปกรณ 
ในกลุมบริหารงานบุคคล 
        - สํารวจความตองการซอมแซมครุภัณฑ 
สํานักงานในกลุมบริหารงานบุคคล 
       - ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ   
ตามความจําเปน ตามระเบียบของทางราชการ 
       - ดําเนินการซอมแซมครุภัณฑสํานักงานตาง ๆ 

 
 พ.ค. 2565 

- 
 มิ.ย. 2565 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
       ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ  มี.ค. 2566 
 
6.  งบประมาณ  8,000  บาท 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1) สามารถจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณไวใชในกลุมบริหารงาน
บุคคล คิดเปนรอยละ 80 
2) สามารถปรับซอม  บํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน
ของกลุมบริหารงานบุคคล ใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ  คิดเปนรอยละ 80 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

1) งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล มีวัสดุ  
อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 
2) การดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคลใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
  

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

กิจกรรมจัดซ้ือและปรับซอม
ครุภัณฑสํานักงาน 

8,000     

รวมเงินท้ังหมด 8,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. งานสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล มีวัสดุ  อุปกรณไวใชอยางเพียงพอ 
 2. การดําเนินงานกลุมบริหารงานบุคคล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนสูงสุดตอทาง
ราชการ 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายมานะ  เมฆศรี) 

  
 

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมานะ  เมฆศรี) 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     38. อบรมพัฒนาครู และศึกษาดูงาน 
ช่ือกลุม     กลุมบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :    
  จุดเนนท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการ

สรางวินัย ดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู  

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  :  
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา (ตัวชี้วัดขอท่ี 2.1 – 2.6) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายมานะ  เมฆศรี 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น เพ่ือ 

เปนการเตรียมใหบุคลากรในสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรและนําไปใชในการจัดกิจกรมการเรียนการสอน 

          ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ทางโรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการอบรม

พัฒนาครูและศึกษาดูงาน ของบุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  เพ่ือจะไดมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนํา

วิทยาการหรือนวัตกรรมใหมๆ จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน แลวนํากลับมาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนา

ศักยภาพใหแกบุคลากรทุกคนใหมีการพัฒนาตอยอดงานของตนเอง 

 

2. วัตถุประสงค  

  1. เพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนมีโอกาส พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2. เพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศนใหม ๆ ของบุคลากร และวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม ๆ จากสถานท่ีไป

ศึกษาดูงานแลวนํากลับมาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3. เปาหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   

 1) ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

             บุคลากรทุกคน มีโอกาส อบรมพัฒนาครูและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองสงผลใหการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเกิดจากการนําวิทยาการหรือ

นวัตกรรมใหม ๆ จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน แลวนํากลับมาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนตอไป 

4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 
  - กิจกรรม อบรมพัฒนาครู และศึกษาดูงาน 
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5. วิธีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ :  พ.ค.  พ.ศ. 2565 – 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 2565 นายมานะ เมฆศรี 

และ 
คณะครูและบุคลากร

ของโรงเรียน 

1.2  ดําเนินโครงการ   
- สํารวจความตองการในการไปศึกษาดูงานของบุคลากร 
เชน  เรื่องท่ีสนใจในการไปอบรมพัฒนาครู และศึกษาดู
งาน  ชวงวันเวลา  สถานท่ี  เปนตน 
- จัดทํารายละเอียดการไป อบรมพัฒนาครู และศึกษาดู
งาน  เสนออนุมัติและแจงตอบุคลากร 
- ดําเนินการไปศึกษาดูงานตามแผนการท่ีวางไว 
-บุคลากรจัดทํารายงานผลการไปอบรมพัฒนาครู และ 
ศึกษาดูงานเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียน 

พ.ค. 2565 
- 

มี.ค. 2566 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 
       ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

มี.ค. 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผล โครงการ มี.ค. 2566 
 
6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารเขารวม

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

-  แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรทุกคน มีโอกาส อบรมพัฒนาครู และศึกษา

ดูงาน เพ่ือพัฒนาตนเองสงผลใหการพัฒนาการศึกษา

ของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเกิดจาก

การนําวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม ๆ จากสถานท่ีท่ี

ไปอบรมพัฒนาครู และศึกษาดูงาน แลวนํากลับมา

ประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

กิจกรรมศึกษาดูงาน 30,000     
รวมเงินท้ังหมด 30,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  บุคลากรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลและนําวิทยาการหรือนวัตกรรม

ใหมๆ จากสถานท่ีท่ีไปอบรมพัฒนาครู และศึกษาดูงาน แลวนํากลับมาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการ

สอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายมานะ  เมฆศรี) 

  
 

               ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายมานะ  เมฆศรี) 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 
 
 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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5.กลุมบริหารท่ัวไป 
 

ช่ือโครงการ     39 : พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
ช่ือกลุมงาน :  กลุมบริหารท่ัวไป      
ลักษณะโครงการ  :   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   

จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

ท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือสราง

ความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวชี้วัดท่ี 5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ    
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายวสันต  เมิกขวง 
    
 1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรูแก

นักเรียนโดยมีการจัดสภาพแวดลอมจัดภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียนใหนาอยู รมรื่น สะอาด สวยงาม 

ปลอดภัย และเปนระเบียบ ตลอดจนอาคารมีสภาพสมบูรณ มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง หองเรียน 

หองปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ   ซ่ึงจะเปนการสงเสริมใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถใหบริการแกชุมชน ท่ีมาขอรับบริการดานอาคารสถานท่ี ใน

โอกาสตาง ๆ 
2.วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียนใหนาอยู สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 

  2. เพ่ือใหอาคารสถานท่ีตางๆ มีความปลอดภัยและใชงานไดดีอยูเสมอ 

  3. เพ่ือปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคใหสามารถ บริการนักเรียนและ ผูเก่ียวของไดอยางเพียงพอ 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดรบัการพัฒนา ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีมีความปลอดภัยเพียงพอและพรอมสําหรับการเรียนการสอน ระดับดี 

  2. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียนรมรื่น สะอาด สวยงาม ระดับดี 

  3. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ อํานวยความสะดวกแกผูท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ 

4.กิจกรรม 
 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 
  - การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
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5. วิธีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 1, 2 ( พ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) 
กิจกรรม วัน  เดือน  ป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  
นายวสันต  เมิกขวง 

 
1.2 ดําเนินโครงการ   

จัดสภาพแวดลอม 

-   ปรับปรุงสวนหยอมในบริเวณโรงเรียน. 

-   ตัดแตงก่ิงไมและจัดภูมิทัศนในบริเวณโรงเรียน 

-   สรางท่ีจัดเก็บขยะท่ีคัดแยกเพ่ือจําหนายและทําลาย   

    รักษาความสะอาด 

-  แบงเขตพ้ืนท่ีงานรับผิดชอบใหนักเรียน ครู บุคลากรรับผิดชอบ 

-  ขอความรวมมือชุมชนพัฒนาโรงเรียน 

-  จัดซ้ือจัดหาอุปกรณทําความสะอาด 

- ซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

- ซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวางในอาคารและรอบบริเวณ 

พ.ค. 65 
–  

มิ.ย. 65 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 

6.  งบประมาณ  30,000 บาท 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนไดรบัการพัฒนา ปรับปรุง 
คิดเปนรอยละ 90  

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีมีความปลอดภัย เพียงพอและ

พรอมสําหรับการเรียนการสอน ระดับดี 

2. โรงเรียนสภาพแวดลอมในบริเวณโรงเรียนรมรื่น สะอาด 

สวยงาม ระดับดี 

3. โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ อํานวยความแก

ผูท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน รายได
สถานศึกษา 

งบบุคคล งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

การพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียน 

30,000     

รวมเงินท้ังหมด 30,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

         1. โรงเรียนไดรับการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมในบริเวณใหนาอยู สะอาด สวยงาม ระดับดี 

 3. โรงเรียนมีสาธารณูปโภคสาํหรับใหบริการนักเรียนและ ผูเก่ียวของไดอยางเพียงพอ 
 
 

  
        ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

        (นายวสันต  เมิกขวง) 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
       (นายวสันต  เมิกขวง) 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 

  
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     :  40.  อนามัยในโรงเรียน 

ช่ือกลุมงาน :  กลุมบริหารท่ัวไป   
ลักษณะโครงการ  :   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   

จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-

19 โดย เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) 

ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน  

 จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายนุกูล  โคมทอง  , นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราศรี 
 1. หลักการและเหตุผล 
งานอนามัยโรงเรียน มีจุดมุงหมายเพ่ือปองกัน  รักษาและสงเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรใน 
โรงเรียนทุกคนใหสมบูรณพรอมท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม อันเปนการพัฒนาคนซ่ึงเปน
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของทางราชการ  เพ่ือใหบริการทางดานสุขภาพท้ังการ
ปฐมพยาบาล  การปองกันโรคติดตอ  และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือใหทุกคนในโรงเรียนไดมีความรูในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง   เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณ  ทัศนคติทางอนามัยท่ีถูกตอง 
2.วัตถุประสงค  
 2.1  เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีดี   
 2.2  เพ่ือใหนักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง    
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  มียาและเวชภัณฑไวบริการสุขภาพนักเรียน  รอยละ  100 
  3.1.2  มีอุปกรณและครุภัณฑบริการและจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  รอยละ 100 
    3.1.3  นักเรียนรูจักเฝาระวังการปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพ  รอยละ  100 
  3.1.4  นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ  รอยละ  100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  นักเรียนไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนและสงตอรายท่ีมีอาการรุนแรง    
             3.2.2  นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
4.กิจกรรม 
 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 
  - อนามัยในโรงเรยีน 
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5. วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 1, 2 (  พ.ค.65 – 31 มี.ค. 66) 
 

กิจกรรม วัน เดือน ป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชมุ ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  

นายนุกูล  โคมทอง 
นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุ

ราศรี 

1.2 ดําเนินโครงการ   
กิจกรรมเฝาระวังการปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพ 
  - เฝาระวังโรคไขเลือดออก     - ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง 
  - ตรวจทันตสุขภาพ             - รณรงคตอตานยาเสพติด 
  - รณรงควันเอดสโลก  - รณรงคเรื่อง โรคโคโรนา  โควิด 19 
   เฝาระวังความปลอดภัย  - การบริโภคและภาวะโภชนาการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องตนและสงตอรายท่ีรุนแรง 

พ.ค. 65 
–  

มิถุนายน 65 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจ
ในการดําเนินงาน 

มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 
 
6.  งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครภุัณฑ) 

เครื่องมือ-อุปกรณ และยา
เวชภัณฑหลักเบื้องตน 

15,000     

รวมเงินท้ังหมด 15,000 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ การประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
-  มียาและเวชภัณฑไวบริการสุขภาพนักเรียน รอยละ 100 
-  มีอุปกรณและครุภัณฑบริการและจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ รอยละ100 
-  นักเรียนรูจักเฝาระวังการปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพ รอยละ 100 
-  นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ  รอยละ  100 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบ 
ถาม 
แบบ

สัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนและสงตอรายท่ีมีอาการรุนแรง 
-  นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยท่ีดี   
 2. นักเรียนสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางถูกตอง    
 

         ลงชื่อ.......................................ผูเสนอโครงการ     ลงชื่อ........................................ผูเสนอโครงการ 
                  (นายนุกูล  โคมทอง)                                (นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราศี) 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายวสันต  เมิกขวง) 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายธวัชชัย   โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ  :  41. กิจกรรมบริการสาธารณะและสัมพันธชุมชน 
ช่ือกลุมงาน :  กลุมบริหารท่ัวไป     
ลักษณะโครงการ  :    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   

จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวชี้วัดท่ี 5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ    
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 
    
 1. หลักการและเหตุผล 
         การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหมตองมุงใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความรู มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานเปนหมูคณะ กระบวนการเรียนรูมีชีวิตชีวา สนุกสนานมีการ

เลนกีฬา ดนตรี ไดทํากิจกรรมตามความตองการและความสนใจอยางมีความสุข สามารถจัดการความรูดวย

ตนเองไดตามเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืนในระยะยาว การพัฒนา

การศึกษาจําเปนตองรวมแรงรวมใจกันผลักดันอยางตอเนื่องท้ังองคกรหลักคือหนวยงานการศึกษาและความ

รวมมือของชุมชน  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนเรื่องจําเปนในยุคปฏิรูปการศึกษา  การมี

ตัวแทนของประชาชนเขามารับรูและมีสวนชวยงานการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรศาสนา และเอกชน เขามามีสวนรวมบริหารจัดการสนับสนุนสงเสริมเติมเต็ม ก็

เปนท่ียอมรับวาการศึกษาเปนภารกิจของทุกคนท่ีจะตองชวยกันพัฒนา ในขณะเดียวกันการปรับวิธีเรียน

เปลี่ยนวิธีสอน การไดมีสวนรวมกับชุมชนในกิจกรรมตางท่ีโรงเรียนสามารถนําผูเรียนไปสูสังคมแหงการเรียนรู

ไดเปนภาพของการจัดการเรียนรูท่ีสมบูรณ เพราะผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ซ่ึงการออกสูชุมชน

เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในสังคมฐานความรูและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การดําเนินงาน

โครงการหรือกิจกรรมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน มีความสัมพันธตอเนื่องในดานการสนับสนุน

และดานการลงมือดําเนินการดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือคุณภาพของนักเรียนเปนสําคัญ 

2.วัตถุประสงค  
          1) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 

          2) เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนไดชวยเหลือชุมชนและสังคม 

          3) เพ่ือขอความอนุเคราะหชุมชนและสังคมไดชวยเหลือโรงเรียน 

          4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนและเผยแพรผลงานสูสังคม 

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
              โรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและชุมชนมีความสัมพันธ 

ท่ีดีกับโรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
              โรงเรียนและชุมชนไดมีกิจกรรมตาง ๆ รวมกันท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  
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4.กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

  - การบริการสาธารณะและสัมพันธชุมชน 
5. วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 1, 2 ( พ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  

นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 1.2 ดําเนินโครงการ   

- ประสานงานกับทุกกลุมบริหารงานและชุมชนภายนอก 

- ประชุมปรึกษาหารือวางแผนกิจกรรมท่ีจะมีสวนรวมกับชุมชนและ

ชุมชนจะมีสวนรวมกับโรงเรียน 

- ประสานหนวยงานตางๆ 

- รวมกิจกรรมตามกําหนดการท้ังภายในโรงเรียนและในชุมชน 

พ.ค. 65 
–  

มิ.ย 65 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 

 
6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและชุมชนมี

ความสัมพันธท่ีดีกับโรงเรียน 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนและชุมชนไดมีกิจกรรมตาง ๆ รวมกันท้ังภายใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษา 
งบ

บุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

การบริการสาธารณะและสัมพันธชุมชน 5,000     
รวมเงินท้ังหมด 5,000 
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8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          1) โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

          2) โรงเรียนและชุมชนมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

          3) โรงเรียนไดเผยแพรผลงานสูชุมชนและสังคม 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง) 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายวสันต  เมิกขวง) 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 

  
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย   โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ     : 42. พัฒนาระบบงานธุรการ 
ช่ือกลุมงาน :  กลุมบริหารท่ัวไป       
ลักษณะโครงการ  :   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 8 มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู 
 ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวณัฐธยาณ ณ อุบล 
    
 1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเปาหมายและกลยุทธสถานศึกษา
ตองอาศัยขอมูลท่ีถูกตอง  รวดเร็วเปนปจจุบัน  ในปจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึนเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ใหใชขอมูลสารสนเทศ เกิด
ประสิทธิผลตอองคกรและเพ่ือใหงานเปนระบบ สามารถคนหาไดสะดวกรวดเร็วจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค  
  2.1 เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และขอมูลสารสนเทศ ใหเปนระเบียบยิ่งข้ึน 

  2.2 เพ่ือใหขอมูล สารสนเทศถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ 

  2.3 เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบท่ีสะดวกและงายตอการนําไปใชงาน 

   2.4 เพ่ือสรรหาวัสดุ  อุปกรณ  และเจาหนาท่ีชวยงานดานธุรการและครูท่ีขาดแคลน 

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
              โรงเรียนมีงานธุรการ ท่ีมีคุณภาพ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เปนระบบ หมวดหมู สามารถคนหาไดรวดเร็วข้ึน 

4.กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

  - การพัฒนาระบบงานธุรการดานเทคโนโลยี 

 - พัฒนาระบบเอกสารระบบอิเลคทรอนิคส 
5. วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 1, 2 ( พ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  

น.ส.ณัฐธยาณ 
ณ อุบล 

 

1.2 ดําเนินโครงการ   
- สํารวจความตองการ และวัสดุอุปกรณตาง ๆท่ีใชในงานธุรการ 
- จัดซ้ือและปรับปรุงซอมแซม ดุแลอุปกรณตางๆใหสามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ 
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศของงานธุรการใหเปนระบบ สามารถคนหาไดงาย 
ใชงานไดสะดวก 

พ.ค. 65 
–  

มิ.ย. 65 
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(ตอ)  
 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

มี.ค. 66  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66  

 
6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีงานธุรการท่ีมีคุณภาพ  

สังเกต  
สอบถาม 

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เปนระบบ หมวดหมู สามารถคนหาได

รวดเร็วข้ึน 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบ

สัมภาษณ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เปนระบบ หมวดหมู สามารถคนหาไดรวดเร็วข้ึน 

  2. โรงเรียนมีหองธุรการและวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานธุรการเพียงพอตอการใชงาน 
 

 
 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวณัฐธยาณ  ณ อุบล) 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายวสันต  เมิกขวง) 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 

  
 ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 

(นายธวัชชัย   โสมาสวน) 
ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

การพัฒนาระบบงานธุรการ 10,000     

รวมเงินท้ังหมด 10,000 
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ช่ือโครงการ  : 43. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ช่ือกลุมงาน :   กลุมบริหารท่ัวไป       
ลักษณะโครงการ  :   โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัดท่ี 2.1-2.6  
ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายวสันต  เมิกขวง 
    
 1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา  38กําหนดใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงเปน

ภารกิจหลักของการทํางานรวมกับสถานศึกษาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษารวมกัน 

ดังนั้น จึงจําเปนตองจัดการประชุมอันเปนความรวมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือกํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
นโยบาย 
 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 

 3. เพ่ือประสานการทํางานระหวางสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
           จัดการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการฯ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา อีก

ท้ังการประสานการทํางานระหวางสถานศึกษาและคณะกรรมการฯเปนไปดวยดี 
 

4.กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

  - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจําป  

5. วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 1, 2 ( พ.ค. 65 – 31 มี.ค. 66) 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  

นายวสันต เมิกขวง 
 

1.2 ดําเนินโครงการ   

1. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขารวมประชุม/สัมมนา 

อยางนอย 2 ครั้งตอป 

2. เชิญใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมประชุมกับคณะครู 

พ.ค. 65 
–  

ธ.ค. 65 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
(ตอ)  

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
3. ใหคณะกรรมการสถานศึกษาตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนวทาง/

ความตองการในการพัฒนาสถานศึกษา 

 - สิ่งท่ีสถานศึกษาตองพัฒนา  - ความตองการของชุมชนในการจัด

การศึกษา   - การกระจายอํานาจการบริหาร 

 - การตรวจสอบและการถวงดุล 
4. รวมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการโรงเรียน 

  

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการ

ดําเนินงาน 

มี.ค. 66  

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66  

 
6.  งบประมาณ 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

การประชุม แบบบันทึกการ
ประชุม 

เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการฯ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ดานตาง ๆ ของสถานศึกษา อีกท้ังการประสานการทํางานระหวาง

สถานศึกษาและคณะกรรมการฯเปนไปดวยดี 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน
อุดหนุน 

รายได
สถานศึกษา 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน   

3,000  
 

- -   - 

รวมเงินท้ังหมด 3,000 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
          1) โรงเรียนจัดการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

          2) คณะกรรมการฯ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานตาง ๆ ของสถานศึกษา อีก

ท้ังการประสานการทํางานระหวางสถานศึกษาและคณะกรรมการฯเปนไปดวยดี 
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ   ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
           (นายวสันต  เมิกขวง)                                         (นายวสันต  เมิกขวง) 

                                       หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 

 ลงชื่อ..............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายธวัชชัย  โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
ช่ือโครงการ     : 44. พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
ช่ือกลุมงาน :   กลุมบริหารท่ัวไป     
ลักษณะโครงการ  :    โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 จุดเนนท่ี 8 มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู 
 ผูรับผิดชอบโครงการ  :  นายมานะ  เมฆศรี 
    
 1. หลักการและเหตุผล 
  การบริการงานโสตทัศนศึกษาเปนงานท่ีใหบริการกับนักเรียน - ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน

โรงเรียนและบุคคลภายนอกท่ีมาขอใชงาน  ดังนั้นเพ่ือใหการบริการอยางมีประสิทธิภาพตองมีวัสดุอุปกรณท่ี

พอเพียงและทันสมัย 

2.วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือใชบริการนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

  2.2 เพ่ือใชงานบริการหนวยงานภายนอก 

 2.3 เพ่ือใชในงานผลิตสื่อการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
              ครูและนักเรียนในโรงเรียนไดใชงานดานโสตทัศนศึกษา คิดเปนรอยละ 90    

 3.2 เชิงคุณภาพ 
            โรงเรียนใหบริการดานโสตทัศนศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ   ประกอบดวย 

  - การพัฒนางานโสตทัศนศึกษาท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
5. วิธีดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ : ภาคเรียนท่ี 1, 2 ( พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ) 

กิจกรรม วัน  เดือน  
ป 

ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค. 65  
นายมานะ 

เมฆศรี 
 

1.2 ดําเนินโครงการ   
- สํารวจความตองการ และวัสดุอุปกรณตาง ๆท่ีใชในงานโสตทัศนศึกษา 
- จัดซ้ือและปรับปรุงซอมแซมดุแลอุปกรณตางๆใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
- ใหบริการหองโสตทัศนศึกษาแกครู นักเรียน และบุคคลภายนอกตามโอกาส 

พ.ค. 65 
–  

มี.ค. 66 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินงาน มี.ค. 66 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มี.ค. 66 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

6.  งบประมาณ  13,000.00 บาท 

หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนในโรงเรียนไดใชงานดานโสตทัศนศึกษา คิด

เปนรอยละ 90   

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนใหบริการดานงานโสตทัศนศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ครูและนักเรียนในโรงเรียนไดใชงานดานโสตทัศนศึกษา  

  2. โรงเรียนใหบริการดานโสตทัศนศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นายมานะ  เมฆศรี) 

 
 

 ลงชื่อ.............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
(นายวสันต  เมิกขวง) 

หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป 
 
 

  ลงชื่อ..............................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายธวัชชัย   โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
 
 
 

 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงินอุดหนุน รายได

สถานศึกษา 
งบบุคคล งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คา
ครุภัณฑ) 

ชุดขยายเสียง+อุปกรณไมค 
 

13,000     

รวมเงินท้ังหมด 13,000 
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แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

5.กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 

ช่ือโครงการ :   45.  พัฒนาระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ช่ือกลุมงาน :  กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะงาน : ตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :   
 สนองจุดเนนยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. :   
 มาตรฐานท่ี 2 : กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
สนองตัวบงช้ี สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 11 : การบริหารความเสี่ยง 
ผูรับผิดชอบงาน : นายปรีชาชัย เอ้ียงลักขะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   ดําเนินการจัดหาวัสดุ-อุปกรณสํานักงาน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูเก่ียวของทุกคน 
ใหดําเนินงานสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว ถูกตอง เปนปจจุบัน 
และเกิดความพึงพอใจของผูมาประสานและติดตองาน 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหกลุมบริหารกิจการนักเรียนดําเนินงานไดและเปนประโยชนตอทางราชการ 
  2.2 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑไวใชในกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
  2.3 เพ่ือบํารุงรักษาและปรับซอมวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑในสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
  2.4 เพ่ือใหการประสานงานและบริการแกผูมาติดตออยางเปนระบบจนเกิดความพึงพอใจ 
3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ   
   3.1.1 ระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนไดรับการพัฒนา รอยละ 80 
        3.1.2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑไวใชในกลุมบริหารกิจการนักเรียน รอยละ 80 
        3.1.3 จัดปรับซอมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ หองสํานักงานกลุมบริหารกิจการ 
                     นกัเรียน รอยละ 80 
   3.1.4 ผูมาติดตอประสานงานกับกลุมบริหารกิจการนักเรียนมีความพึงพอใจ รอยละ 80 
  3.2 เชิงคุณภาพ   
   3.2.1 ระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนมีการพัฒนา  
        3.2.2 มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑไวใชในกลุมบริหารกิจการนักเรียน  
        3.2.3 มีการปรับซอมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ หองสํานักงานในกลุมบริหาร 
                     กิจการนักเรียน 
    3.2.4 ผูมาติดตอประสานงานกับกลุมบริหารกิจการนักเรียนมีความพึงพอใจ 
4. กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการ  มีดังนี้ 
   4.1 พัฒนาระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
   4.2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
   4.3 ปรับซอมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑหรือหองสํานักงานกลุมบริหาร 
                  กิจการนักเรียน 
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5. วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
1. วางแผนและจัดทํา / เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

มิ.ย. 65 นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 

2. ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
    2.1 พัฒนาระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
         1. จัดทําแบบฟอรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ระบบงาน 
          3. จัดทําโครงสรางสภานักเรียน 

 
มิ.ย.– ก.ค.65  
 

 
- นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
- สภานักเรียน 

    2.2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
 

ก.ค.- ส.ค. 65 นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 

    2.3 ปรับซอมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณหรือ
ครุภัณฑหรือหองสํานักงาน    

ก.ค.- ส.ค. 65 นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 

3. จัดทําแบบสอบถาม  จัดเก็บขอมูลและวิเคราะห
ขอมูลโครงการ 

ก.พ.– มี.ค.66 นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 

4. จัดทําเอกสารสรุปผลและรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา  

ก.พ.– มี.ค.66 นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 

 
6. งบประมาณ 
   

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ป 
งบบุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

จัดซ้ือวัสดุท่ีเก่ียวของกับการ
ทํางานและปรับปรุง
สํานักงาน 

7,000.00 
 
  

  /  

รวมเงินท้ังหมด 7,000.00  ( เจ็ดพันบาทถวน) 
หมายเหตุ   งบประมาณถัวจายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

238 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. ระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนไดรับการพัฒนา 
รอยละ 80 
2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณไวใชในกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
รอยละ 80 
3. จัดปรับซอมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณหองสํานักงาน
กลุมบริหารกิจการนักเรียน รอยละ 80 
4. ผูมาติดตอประสานงานกับกลุมบริหารกิจการนักเรียนมี
ความพึงพอใจ รอยละ 80 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1. ระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนไดรับการพัฒนา  
2. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑไวใชในกลุมบริหาร
กิจการนักเรียน  
3. จัดปรับซอมและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ 
หองสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน  
4. ผูมาติดตอประสานงานกับกลุมบริหารกิจการนักเรียนมี
ความพึงพอใจ  

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

  
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 กลุมบริหารกิจการนักเรียนใหบริการแกผูท่ีเก่ียวของเม่ือมาติดตอประสานงานไดเปนอยางดี 
  8.2 ระบบงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือประโยชนสูงสุด 
ของทางราชการ 
                                    ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
                    (นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ) 
        หัวหนางานสํานักงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 
    
         ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
                                      (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
               หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 
         ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
                     (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ :   46.  ปองกันและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 
ช่ือกลุมงาน : กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตอเนื่อง 
สนองยุทธศาสตรชาติ : ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
สนองจุดเนน สพฐ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ขอท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ((Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียน
ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
    ขอท่ี 2  เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผูเรียน 
 ขอท่ี 1.2 : คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
สนองตัวบงช้ี สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูเรียนเปนคนด ี
ผูรับผิดชอบโครงการ : นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 มัธยมศึกษาเปนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียนท้ังทางดานรางกาย สติปญญา  
อารมณ และสังคม ตลอดจนสรางทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ เตรียมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 มีปญหากลุมผูเรียนถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss 
Recovery) ดังนั้น จึงจัดทําโครงการข้ึนเพ่ือเรงแกไขปญหา โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียนทุกระดับ เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล 
ความปลอดภัยนักเรียนดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform) 
 

2. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

 

3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
    รอยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
    

  3.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

 

4. กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการ  มีดังนี้ 
        4.1 เรงแกไขปญหากลุมผูเรียนท่ีมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery)  
        4.2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
(MOE Safety Platform) 
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5. วิธีดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ : พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  ดังนี้ 
 

กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
1. สังเกตและเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมผูเรียน / วิเคราะห
พฤติกรรมผูเรียนท่ีควรสงเสริมและท่ีเปนปญหาควรไดรับการ
ปองกันและแกไข / เขียนโครงการ / เสนอโครงการ 

มิ.ย. 2565 นายปรีชาชัย เอ้ียง
ลักขะ 

2. ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
    2.1 จัดทําทะเบียนผูปกครองท่ีมาติดตอราชการ 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปรีชาชัย เอ้ียง
ลักขะ 

    2.2 จัดทําแบบบันทึกสัญญานักเรียนท่ีมีพฤติกรรม 
ไมพึงประสงค 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปรีชาชัย เอ้ียง
ลักขะ 

    2.3 จัดทําแบบบันทึกและบัตรขออนุญาตออกนอก 
บริเวณโรงเรียน 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปรีชาชัย เอ้ียง
ลักขะ 

    2.4 จัดทําแบบขออนุญาตนํารถจักรยานยนต 
มาโรงเรียน 

มิ.ย. 2565 นายปรีชาชัย เอ้ียง
ลักขะ 

    2.5 จัดทําแบบบันทึกการทําทัณฑบนนักเรียน 
    2.6 ทําแบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน 
    2.7 ทําแบบบันทึกการใหคําปรึกษา 
 2.8 ทําแบบบันทึกการสงตอภายใน(โดยครูท่ีปรึกษา) 
 2.9 ทําแบบรายงานแจงผลการชวยเหลือนักเรียน 
 2.10 ทําแบบบันทึกการประชุมใหคําปรึกษา 
เพ่ือแกปญหานักเรียน 
 2.11 ทําแบบบันทึกการสงตอนักเรียนภายนอก 
 2.12 ประชุมผูปกครองนักเรียนและสรางเครือขาย
ผูปกครองนักเรียน 
 2.13 เพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา แกไขปญหา 
กลุมผูเรียนถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss 
Recovery) ดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชน   
จัดกิจกรรมดนตรี  จัดกรรมกีฬา 
 2.14 สงเสริมผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมท่ีดีท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน      
    2.15 แตงตั้งคณะกรรมการระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในโรงเรียน (MOE Safety Platform) 

ตลอดป
การศึกษา 

นายปรีชาชัย เอ้ียง
ลักขะ 

3. ประเมินผลและสรุปผล มีนาคม 
2566 

นายปรีชาชัย เอ้ียงลักขะ 

4. รายงานผลตอผูบริหารสถานศึกษา มีนาคม 
2566 

นายปรีชาชัย เอ้ียงลักขะ 
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6. งบประมาณ 
   

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียน

ฟรี 
15 ป 

งบบุคคล 
งบดําเนินการ 

(คาวัสดุ) 
งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ) 

จัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ  
ท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม 
หรือการทํางานในโครงการ 

5,000.00    /  

รวมเงินท้ังหมด 5,000.00 (หาพันบาทถวน) 
หมายเหตุ   งบประมาณถัวจายทุกรายการ 

 

7. การประเมินผล 

   

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใชประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
     รอยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลกัษณะและคานิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

สอบถาม แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 8.1 นักเรียนไดรับการเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ((Learning Loss 
Recovery) รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิต 
    8.2 นักเรียนไดรับการดูแลความปลอดภัยดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Platform) 
 8.3 ผูปกครองนักเรียนใหความรวมมือกับโรงเรียนและรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา 
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 
 

     ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
                       (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
      หัวหนางานปองกันและปรับปรุงพฤติกรรมนกัเรียน 
         
     ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
                                (นายปรีชาชยั  เอ้ียงลักขะ) 
          หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
     ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ :   47. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ช่ือกลุมงาน :    กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ :  ใหม  
สนองยุทธศาสตรชาติ :  
 ขอท่ี 1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ขอท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สนองจุดเนน สพฐ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ขอท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ((Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียน
ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
    ขอท่ี 2  เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผูเรียน 
 ขอท่ี 1.2 : คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
สนองตัวบงช้ี สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูเรียนเปนคนดี 
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ และนางจินตนา หัสดร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุงม่ันพัฒนาการศึกษาตอเนื่องจากปงบประมาณ 
พ.ศ.2564-2565 กําหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ใน 4 ดาน 
ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ พ.ศ.2566  
ยังคงกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษา 4 ดาน เชนเดิม เพ่ือเปนการตอยอดพัฒนาการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหเปน “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ดังนั้น จงึจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

 

3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 รอยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
   3.1.2 รอยละ 80 ของนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย  
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
   3.2.2 นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
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4. กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการ  มีดังนี้ 
   4.1 กิจกรรม “เด็กดี รักชาติ ศาสน กษัตริย” 
   4.2 กิจกรรม “นองไหวพ่ี พ่ีไหวนอง เด็กดีไหวครู” 

   4.3 กิจกรรมจิตอาสา “สวนนาอยู พ้ืนสะอาด นักเรียนปลอดภัย” 

            4.4 กิจกรรมลดใชถุงพลาสติก 1 วัน/สัปดาห มุงสูสังคม CO2 ต่ํา (Low Carbondioxy Society) 
   4.5 กิจกรรมวันสําคัญ 
       4.5.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
(3 มิถุนายน 2565) 
       4.5.2 วันคลายวันสถาปนาโรงเรียน (3 มิถุนายน 2565) 
       4.5.3 วันไหวครู (16 มิถุนายน 2565)    
       4.5.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (28 กรกฎาคม 2565) 
       4.5.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี 
พันปหลวง และวันแมแหงชาต ิ(12 สิงหาคม 2565) 
       4.5.6 วันเยาวชนแหงชาติ (20 กันยายน 2565) 
       4.5.7 วันสิ่งแวดลอมไทย (4 ธันวาคม 2565) 
       4.5.8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ  
(5 ธันวาคม2565) 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
1. สํารวจปญหาและปจจัยท่ีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และคานิยม / ความตองการของผูเรียน /วิเคราะห
ปญหา / วางแผน/ เขียนโครงการ / เสนอโครงการ 

พ.ค. 2565 นางกรรณิการ 
เอ้ียงลักขะ 

2. - กิจกรรม “เด็กดี รักชาติ ศาสน กษัตริย” 
   - กิจกรรม “นองไหวพ่ี พ่ีไหวนอง เด็กดีไหวครู” 
   - กิจกรรมจิตอาสา “สวนนาอยู พ้ืนสะอาด  
นักเรียนปลอดภัย” 
   - กิจกรรมลดใชถุงพลาสติก 1 วัน/สัปดาห  
มุงสูสังคม CO2 ต่ํา (Low Carbondioxy Society) 

ตลอดป
การศึกษา 

นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 

3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณสมเด็จ 
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอมเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงชาติคูกับธงพระนามาภิไธย ส.ท.  
พรอมผาระบายสีมวงและผาระบายสีขาว 

มิ.ย. 2565 นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 
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กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

  

4. ทําบุญวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
- โรงเรียน วัด บาน รวมกันจัดทําบุญวันคลายวัน 
สถาปนาโรงเรียน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

1-15 มิ.ย. 
2565 

นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 

5. วันไหวครู 
-  แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
-  ฝกซอมตัวแทนนักเรียนถือพานไหวครูและฝกซอม
พิธีไหวครู 
-  จัดพิธีไหวครู 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

13-30 มิ.ย. 
2565 

 

นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 

6. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 
- จัดปายนิเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณรัชกาล
ท่ี 10 พรอมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคูกับ 
ธงพระนามาภิไธย วปร ประดับผาระบายสีเหลือง
รวมกับผาระบายสีขาว 
- ฝกซอมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
- จัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 
 

1-31 ก.ค. 
2565 

นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 
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กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พันปหลวง  
และวันแมแหงชาติ 
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี 
พันปหลวง พรอมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู
กับธงพระนามาภิไธย สก พรอมผาระบายสีฟาและผา
ระบายสีเหลือง 
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

1-19 ส.ค. 
2565 

นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 

8. วันเยาวชนแหงชาติ 
- ประชาสัมพันธการจัดวันเยาวชนแหงชาติ 
- กิจกรรมสภารอยรัก ฮักแพงนอง 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

20 ก.ย.2565 นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 

9. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  
บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพอแหงชาติ 
- จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ 
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระ พรอมเครื่องราชสักการะ 
ประดับธงชาติคูกับธงพระนามาภิไธย ภปร  
พรอมผาระบายสีเหลืองและผาระบายสีขาว 
- จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรและบําเพ็ญประโยชน 
- ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

1-10 ธ.ค.
2565 

นางจินตนา หัสดร 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
และสภานักเรียน 
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6. งบประมาณ 
 

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ป 
งบบุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของ
กับการทํางานหรือกิจกรรม 

4,000.00   /  

รวมเงินท้ังหมด 4,000.00  (สี่พันบาทถวน) 
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

7. การประเมินผล   

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. รอยละ 80 ของนักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยม
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด  
2. รอยละ 80 ของนักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและ
ความเปนไทย 

บันทึกความดี สมุดบันทึกความดี 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมตามท่ีโรงเรียน
กําหนด  
2. นักเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

บันทึกความดี สมุดบันทึกความดี 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 ผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึก 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  8.2 ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย  
 
 
 

     ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
               (นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ) 
         หวัหนางานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
     ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
               (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
          หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
      
     ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
                 (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ       48.   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ช่ือกลุมงาน   กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐขอท่ี :  
 จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตัวชี้วัดขอท่ี 3.1 – 3.5) 
ผูรับผิดชอบโครงการ:  นางสาวศิโรรัศม์ิ   ขุราษี    
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินการดูแลนักเรียนอยางมีข้ันตอนพรอมดวยวิธีการ
และวิธีทํางานอยางชัดเจน  โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ  การปองกันและชวยเหลือ
แกไขปญหา  เพ่ือใชในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี  คนเกง  ปลอดภัยจากยาเสพติด  และมี
ความสุขในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีมาตรการในการปองกันแกไขปญหา
อยางตอเนื่องเพ่ือใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบปญหาเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องจึงได
จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหมีระบบการชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึงและตรงกับสภาพปญหา 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1.ครูมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  คิดเปนรอยละ  90   
 2. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลจากครูและผูปกครองนักเรียน คิดเปนรอยละ 100 
 3. โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมีคุณภาพตามเกณฑ 
รอยละ 80 
 4. นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครูคิดเปนรอย
ละ90 
 5. ผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในระบบชวยเหลือนักเรียนคิดเปนรอยละ 90 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.ครูมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

 2.นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสดูแลจากครูและผูปกครองนักเรียน  

 3.โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมีคุณภาพตามเกณฑ 

 4. นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู 

 5.ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
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4. กิจกรรม 

 กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 

  - การออกเยี่ยมบานนักเรียน 

5. วิธีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ : พฤษภาคม 2565  - มีนาคม  2566 
กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 

1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พฤษภาคม2565  

นางสาวศิโรรัศม์ิ 

ขุราษี 
1.2 ดําเนินโครงการ   

       -ออกเยี่ยมบานนักเรียน  รอบท่ี 1 

       - ออกเยี่ยมบานนักเรียน  รอบท่ี 2  

มิถุนายน2565 

- 

ธันวาคม2565 

 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผล 

ความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

มีนาคม 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มีนาคม2566 

6.  งบประมาณ 

      หมายเหตุ. งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน 
7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ  
1. ครูมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  รอยละ  90   
2. นักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลจากครูและผูปกครองนักเรียนคิด
เปนรอยละ 100 
3. โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมี
คุณภาพตามเกณฑรอยละ 80 
4.นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับครู รอยละ 80 
5 .ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน รอยละ 80 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

 

 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงิน

อุดหนุน 

รายได

สถานศึก

ษา 

งบ

บุคค

ล 

งบดําเนิน

การ 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 

(คา

ครุภัณฑ) 

- การออกเยี่ยมบานนักเรียนรอบท่ี 1 

- การออกเยี่ยมบานนักเรียนรอบท่ี 2 

- คาวัสดุอุปกรณ กระดาษ แฟม ตูเก็บเอกสาร 

12,000 

- 

3,000 

- -   

รวมเงินท้ังหมด                                15,000 
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(ตอ)  

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

2. นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสดูแลจากครูและผูปกครองนักเรียน  

3.โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมี

คุณภาพตามเกณฑ 

4.นักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู  

5 .ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน  

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 

 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 

 

 
 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสดูแลจากครูและผูปกครองนักเรียน  
 2.โรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบและมีคุณตามเกณฑ  
 3.นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีสัมพันธภาพท่ีดีกับครู  
 4.ครู ผูปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  
 
 
                ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ 
       (นางสาวศิโรรัศม์ิ   ขุราษี) 
 
 
 
        ลงชื่อ…………………………………….............ผูเห็นชอบโครงการ 
              (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
            หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
        ลงชื่อ………………………………...................……ผูอนุมัติโครงการ 
                 (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ   :  49.  โรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติด 
ช่ือกลุมงาน             กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการตอเนื่อง 
จุดเนน สพฐ ขอท่ี :  
  จุดเนนท่ี 2 เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพทางวิชาการของผูเรียน (ตัวชี้วัดท่ี : 1.1 , 1.2 ) 
ผูรับผิดชอบโครงการ      1. นายนุกูล    โคมทอง                      2. นายธานินทร บํารุงภักดี  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันการแพรระบาดสารเสพติดในชุมชน การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรเปนการ
นํามาซ่ึงโรคติดตอทางเพศ และอุบัติภัยตางๆในสถานศึกษามีความรุนแรงมาก โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน อาจไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวท้ังทางตรงและทางออม โดยผานทางชุมชนเพราะปจจุบัน
สถาบันครอบครัวอยูในสภาวะท่ีเสี่ยง  อันมีผลทําใหวิถีการดํารงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป  เยาวชนกําลัง
แตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเขาใจ ความอบอุน ท่ีควรจะไดรับจากครอบครัวของตน  ปญหา
เหลานี้มีมานานทําใหยากแกการแกไข ไดโดยฉับพลันทันใจได  โรงเรียนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทํา
โครงการหองเรียนสีขาวนั้นมารองรับ เพ่ือสรางความตระหนักถึงปญหาอันกอใหเกิดการแสวงหาแนวทางใน
การแกไขปญหาดังกลาวอยางยั่งยืนตอไป 
2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงปญหาและโทษของยาเสพติด ปญหาโรคเอดส และปองกันอุบัติภัย       
ใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน 
 2. เพ่ือใหนักเรียนแกนนําในหองเรียนดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตักเตือน แนะนําเพ่ือน ในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โรคเอดส อบายมุขท่ีเปนสิ่งมัวเมาท้ังหลายและปญหาอุบัติภัย 
 3. เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษาและชุมชน เขาสูสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีชีวิตท่ี
สงบสุขแบบยั่งยนื 
3. เปาหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนตระหนักถึงปญหาและโทษของยาเสพติด ปญหาโรคเอดส และปญหาอุบัติภัย ใหเกิด
ความม่ันคงและยั่งยืน  รอยละ 85 
  2. นักเรียนแกนนําในหองเรียนดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตักเตือน แนะนําเพ่ือนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด โรคเอดส อบายมุขท่ีเปนสิ่งมัวเมาท้ังหลายและปญหาอุบัติภัย  
รอยละ  85 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ชุมชนตําบลดงเย็น เกิดความเขาใจตรงกันเพ่ือปองกันสารเสพติด โรค
เอดส อุบัติภัย การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน อยางถาวร 
  2. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร นักเรียนทุกคน  รวมมือสรางสรรคสังคม พรอมสรางภูมิคุมกันสารเสพ
ติด โรคเอดส ปองกันอุบัติภัย การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน  อยางถาวร 
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4. กิจกรรม  

  กิจกรรมในโครงการ  ประกอบดวย 

  1. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว     

 2. กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด 

 3. กิจกรรม To Be Number One 

 4. กิจกรรมรณรงคการปองกันอุบัติภัย 

5. วิธีดําเนินการระยะเวลาดําเนินการ :พ.ค. 2565 – มี.ค.  2566 

กิจกรรม วันเดือนป ผูรับผิดชอบ 
1.1  ประชุม ปรึกษา วางแผนการดําเนินงาน พ.ค.  

2565 
 

- นายนุกูล   โคมทอง 
 

- นายธานินทร บํารุงภักดี 
และ  

คณะครูทุกคน 

1.2  ดําเนินโครงการ   
- แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดทําเกณฑ
มาตรฐานหองเรียนสีขาว 
- รับสมัครหองเรียนเขารวมโครงการ รอยละ 100 
- ปรับปรุงหองเรียนสีขาว ภายใตยุทธศาสตรและเกณฑ
มาตรฐาน 
-จัดประกวดหองเรียนสีขาวเปนระดับชั้น ตามเกณฑ
มาตรฐาน 
- ดําเนินการตามแผนการกิจกรรม 
 1. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว     
 2. กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด 
 3. กิจกรรม To Be Number One 
 4. กิจกรรมรณรงคการปองกันอุบัติภยั 

 
พฤษภาคม   

2565   
–  

มีนาคม  
 2566 

 
 

1.3  ประเมินผลการดําเนินงานและประเมินผลความพึง
พอใจในการดําเนินงาน 

มีนาคม 2566 

1.4  จัดทํารายงานผลโครงการและรายงานผลโครงการ มีนาคม 2566 
6.  งบประมาณ 

 
หมายเหตุ.งบประมาณท่ีไดรับสามารถถั่วจายไดตามความจําเปน  
 
 

รายการ 

งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 
เงิน

อุดหนุน 
รายได

สถานศึกษ
า 

งบ
บุคคล 

งบดําเนินก
าร 

(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

กิจกรรมโรงเรียนสขีาว  1,000     
กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติด  1,000     
กิจกรรม  To Be Number One  2,000     
กิจกรรมรณรงคการปองกันอุบัติภัย  1,000     

รวมเงินท้ังหมด 5,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนตระหนักถึงปญหาและโทษของยาเสพติด ปญหาโรค
เอดส และปองกันอุบัติภัย ใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืน  รอยละ 
85 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.นักเรียนแกนนําในหองเรียนดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ตักเตือน แนะนําเพ่ือนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
โรคเอดส อบายมุขท่ีเปนสิ่งมัวเมาท้ังหลายและปองกันอุบัติภัย 
รอยละ  85 

  

เชิงคุณภาพ 
1.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ชุมชนตําบลดงเย็น เกิดความเขาใจ
ตรงกันเพ่ือปองกันสารเสพติด โรคเอดส อุบัติภัย การทะเลาะ
วิวาท อบายมุข การพนัน อยางถาวร 
2. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มีนักเรียน 323 คน  รวมมือ
สรางสรรคสังคม พรอมสรางภูมิคุมกันสารเสพติด โรคเอดส 
ปองกันอุบัติภัย การทะเลาะวิวาท อบายมุข การพนัน  อยาง
ถาวร 

สอบถาม 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 คร-ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ทุกคนตะหนักถึงปญหาและโทษ
ของยาเสพติด  ปญหาโรคเอดส และปองกันอุบัติภัยในสถานศึกษา ภายใตกิจกรรม  TO  BE  NUMBER  
ONE   ท่ีกอใหเกิดความม่ังคงและยั่งยืน นักเรียนแกนนําในหองเรียนดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การตักเตือน 
การแนะนําเพ่ือน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โรคเอดส อบายมุขท่ีเปนสิ่งมัวเมาท้ังหลายและ
ปญหา อุบัติภัย ผูบริหารสถานศึกษา บุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชน เขาสูชุมชนอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีชีวิตท่ีสงบสุขอยางยั่งยืน 
 
  

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ 
                                   (นายนุกูล   โคมทอง) 
 
                  ลงชื่อ...............................................ผูเสนอโครงการ 
                                             (นายธานินทร บํารุงภักดี) 

  
ลงชื่อ.....................................ผูเห็นชอบโครงการ 

                 (นายปรีชาชัย   เอ้ียงลักขะ) 
             หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ.......................................ผูอนุมัติโครงการ 
                (นายธวชัชัย     โสมาสวน) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ช่ือโครงการ : 50.  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ช่ือกลุมงาน : กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ :  โครงการตอเนื่อง  
สนองยุทธศาสตรชาติ :  
 ขอท่ี 1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 ขอท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สนองจุดเนน สพฐ : ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ขอท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 
โควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ((Learning Loss Recovery) 
ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 
    ขอท่ี 2  เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐาน 
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. มาตรฐานท่ี 1 : คุณภาพของผูเรียน 
 ขอท่ี 1.2 : คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
    1) นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
สนองตัวบงช้ี สมศ. ตัวบงช้ีท่ี 1 :  ผูเรียนเปนคนด ี
ผูรับผิดชอบโครงการ : นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ และนายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ใหมีคุณธรรมนําความรู โดยการสรางความตระหนักและความสํานึกในคุณคาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางความสมานฉันท การใชสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาและสราง 
ความเขมแข็งใหแกองคกรนักเรียน งานสงเสริมประชาธิปไตยจึงจัดทําโครงการข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค   
2.1 เพ่ือใหโรงเรียนมีสภานักเรียนและดําเนินกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
     ทรงเปนประมุข 

    2.3 สภานักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมได 
 

3. เปาหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีสภานักเรียน 1 สภา ดําเนินกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
   3.1.2 รอยละ 80 ของนักเรียนไดเรียนรูวิถีประชาธิปไตย 
   3.1.3 รอยละ 80 ของสภานักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมได 
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
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4. กิจกรรม 
  กิจกรรมในโครงการ  มีดังนี้ 
   4.1 จัดเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
   4.2 สงเสริมและสนับสนุนการทํางานของสภานักเรียน ไดแก 
                  4.2.1 ประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
                  4.2.2 กิจกรรมเด็กดี รักชาติ ศาสน กษัตริย 
                  4.2.3 กิจกรรม “นองไหวพ่ี  พ่ีไหวนอง เด็กดีไหวครู” 
                  4.2.4 กิจกรรมจิตสาธารณะ “สวนนาอยู พ้ืนสะอาด นักเรียนปลอดภัย”  
         4.2.5 สรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนและสังคมดวยกิจกรรมจิตอาสา 
                           “เราทําความดีดวยหัวใจ” ตามโอกาสอันสมควร 
                  4.2.6 กิจกรรมสภารอยรัก ฮักแพงนอง 
            4.2.7 เผยแพรผลงานของสภานักเรียนดวยสื่อและเทคโนโลยี เชน Line group 
                           Facebook สภานักเรียน  
 

5. วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
1.ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหา 
2. วางแผนและจัดทํา / เสนอโครงการ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1 – 20 มิ.ย. 
2565 

นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
 

2. ดําเนินโครงการ ดังนี้ 
    2.1 การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
      - แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 
         - รับสมัครผูเรียนท่ีมีความประสงค 
ลงสมัครประธานสภานักเรียน 
         - จัดวัน เวลา และสถานท่ีใหผูสมัคร 
หาเสียง 
         - ใหความรูการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
         - จัดเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 
         - ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลตอ
ผูบริหารสถานศึกษา 

 
6-24 มิ.ย. 
2565  
 

 
นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
นายคุณาวุฒิ สิงหทอง 

2. .2 สงเสริมการทํางานของสภานักเรียน 
         - ประชุมสภานักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
         - กิจกรรมเด็กดี รักชาติ ศาสน กษัตริย 
         - กิจกรรม “นองไหวพ่ี  พ่ีไหวนอง  
           เด็กดีไหวครู” 
 

มิ.ย.2565 - 
ก.พ.2566 

นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
นายคุณาวุฒิ สิงหทอง 
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กิจกรรม ว/ด/ป ผูรับผิดชอบ 
         - กิจกรรมจิตสาธารณะ “สวนนาอยู 
พ้ืนสะอาด นักเรียนปลอดภัย”  
         - กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี 
ดวยหัวใจ” 
         - กิจกรรมสภารอยรัก ฮักแพงนอง 
         - เผยแพรผลงานของสภานักเรียน 
ดวยสื่อและเทคโนโลยี เชน  Line group                          
Facebook สภานักเรียน 

  

3. จัดทําแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล  
และวิเคราะหขอมูล 

ก.พ. – มี.ค. 
2566 

นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
นายคุณาวุฒิ สิงหทอง 

4. สรุปผลและรายงานผลตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

ก.พ. – มี.ค. 
2566 

นางกรรณิการ เอ้ียงลักขะ 
นายคุณาวุฒิ สิงหทอง 

6. งบประมาณ 

   

รายการ 
งบประมาณท่ีใช ประเภทรายจาย 

เงินอุดหนุน 
เงินเรียนฟรี 

15 ป 
งบบุคคล 

งบดําเนินการ 
(คาวัสดุ) 

งบลงทุน 
(คาครุภัณฑ) 

จัดทําและจัดซ้ืออุปกรณ 
ดังนี้  
1. ปายไวนิลแผนผัง/
กิจกรรมสภานักเรียน 
2. วัสดุอุปกรณตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม
และการทํางาน 

2,000.00   /  

รวมเงินท้ังหมด 2,000.00 (สองพันบาทถวน) 
หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ 

7. การประเมินผล 
   

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารมีสภานักเรียน 1 สภา 
ดําเนินกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
2. รอยละ 80 ของนักเรียนไดเรียนรูวิถีประชาธิปไตย 
3. รอยละ 80 ของสภานักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมได 

- สัมภาษณ - แบบสมัภาษณ 
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(ตอ)  
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

- สัมภาษณ - แบบสัมภาษณ 

 
8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  8.1 ผูเรียนเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  8.2 ผูเรียนมีทักษะชีวิตและแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางถูกตอง 
  8.3 สภานักเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนการทํางานจากโรงเรียน 
 
 
 

     ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
                (นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง )           
      
 
     ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 
       (นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ) 
            หวัหนางานสงเสริมประชาธิปไตย 
 
 
     ลงชื่อ    ผูเห็นชอบโครงการ 
               (นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ) 
          หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 
      
 
     ลงชื่อ    ผูอนุมัติโครงการ 
                 (นายธวัชชัย  โสมาสวน) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ภาคผนวก 
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คําส่ังโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 

                                                       ท่ี  ๒๖ / ๒๕๖๕                 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

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

 ตามมติท่ีประชุมของการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากลุมบริหารงานโรงเรียนดงเย็น

พิทยาคาร   มีมติมอบหมายใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖๕ เพ่ือใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานและดําเนินการบริหารงบประมาณท่ีสอดคลองกับนโยบาย  กลยุทธและจุดเนนของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ผูเรียนนั้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 

     ๑.๑ นายธวัชชัย  โสมาสวน  ตําแหนงผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 

      ๑.๒ นายมานะ  เมฆศรี  ตําแหนง ครู  กรรมการ 

                ๑.๓ นายวสันต  เมิกขวง  ตําแหนง  คร ู  กรรมการ 

      ๑.๔ นายมกรธวัช  สรุิยะกาญจน ตําแหนง ครู  กรรมการ 

      ๑.๕ นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ  ตําแหนง ครู  กรรมการ 

      ๑.๖ นางจินตนา  หัสดร  ตําแหนง ครู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   อํานวยการ  วินิจฉัย  ใหคําปรึกษา แนะนํา   แกคณะกรมการดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   

 ๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบดวย   

       ๒.๑  นายจํารอง  แดงเหลือง ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 

       ๒.๒  นายวสันต  เมิกขวง  ตําแหนง ครู  รองประธานกรรมการ 

๒.๓. นายมานะ     เมฆศรี ตําแหนง  คร ู  กรรมการ 

๒.๔. นางจินตนา  หัสดร  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๕. นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน ตําแหนง คร ู  กรรมการ  

๒.๖. นายปรีชาชัย  เอ้ียงลักขะ ตําแหนง คร ู  กรรมการ  

๒.๘ นางทวีรัตน  ภวภูตานนท      ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๙ นางมนตรีรัตน  แดงเหลือง    ตําแหนง ครู  กรรมการ 
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                     ๒.๑๐ นางเพชรยุภา  สุริยะกาญจน  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๑ นางกรรณิการ  เอ้ียงลักขะ ตําแหนง ครู  กรรมการ                                                      

๒.๑๒ นางสาวศิโรรัศม์ิ  ขุราษี ตําแหนง ครู  กรรมการ 

๒.๑๓ นายนุกูล  โคมทอง  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๔. นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๕ นายธานินทร  บํารุงภักดี ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวมัณฑนา  ผาใต ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวปยภรณ   ศิริมา  ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๘ นายนิกร    คําแสนกุล       ตําแหนง คร ู  กรรมการ 

๒.๑๙ นางสาวจิตรตา  หลาษา ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาวสุนันท   รุงภูเขียว ตําแหนง ครูอัตราจาง      กรรมการ 

          ๒.๒๑ นางปรียนันท  ดวงแกว ตําแหนง คร ู  กรรมการ/เลขานุการ 

                ๒.๒๒ นางณัฐธยาน   ณ  อุบล ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ   กรรมการ/ ผูชวยเลขานุการ   

มีหนาท่ี  จัดสรรงบประมาณและตรวจสอบความถูกตองของโครงการตางๆ  เพ่ือใหสนองตอนโยบายและ

ยุทธศาสตรของรัฐบาล สอดคลองกับปญหาความตองการ  เปาหมาย ผลผลิต  ตัวชี้วัด กลยุทธของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 ๓.  คณะกรรมการกํากับ ติดตาม  รวบรวบและสรุปผลการดําเนินโครงการ   

มีหนาท่ืกํากับ  ติดตาม  รวบรวม  สรุปผลการดําเนินงานโครงการตางๆ หลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแลว  

ประกอบดวย 

๓.๑  นางจินตนา  หัสดร      ตําแหนง ครู  ประธานกรรมการ 

๓.๒  นางปรียนันท  ดวงแกว ตําแหนง ครู  กรรมการ 

๓.๓  นางทวีรัตน ไชยปน  ตําแหนง ครู  กรรมการ 

๓.๔  นางมนตรีรัตน แดงเหลือง ตําแหนง ครู    กรรมการและเลขานุการ  

 ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัดดวยความเอาใจใสเพ่ือมิใหเกิด

ความเสียหายและกอใหเกิดประโยชนแกราชการสูงสุด 

   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  ๒๒  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๕  เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๒  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

 

 

 

 

 (นายธวัชชัย    โสมาสวน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 
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ตารางการกํากับติดตามการดําเนินงานตามโครงการ  ปการศึกษา  2565  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดดรธานี 

1 กลุมบริหารวิชาการ โครงการ/กิจกรรมตางๆ งบประมาณ  518,979.00 . 00  บาท 

ท่ี โครงการ/กิจกรรมประจําปการศึกษา 2565 
งบอุดหนุน

ท่ัวไป 
ผูรับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 1,355.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน+คณะ 

2 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ  50,000.00 น.ส.มณัฑนา  ผาใต 

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 15,000.00 นางทวีรัตน  ไชยาปน 

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 15,000.00 น.ส.ปยภรณ ศิริมา+คณะ 

5 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
37,000.00 นายจํารอง แดงเหลือง+คณะ 

6 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
27,000.00 นายคุณาวุฒิ สิงหทอง +คณะ 

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 50,000.00 น.ส.ศิโรรัศมิ์  ขุราษี+คณะ 

8 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศึกษา 
17,000.00 นายนุกูลโคมทอง + คณะ 

9 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 57,000.00 นายวสันต เมิกขวง +คณะฯ 

10 
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 
27,000.00 นางปรียนันท ดวงแกว+คณะ 

11 ปฐมนิเทศปจฉิมนิเทศและอําลาสถาบัน +รับนักเรียน 20,000.00 นางเพชรยุภา สรุิยกาญจน 

12 โครงการกีฬาภายใน 26,000.00 นายนุกูล  โคมทอง + คณะ 

13 ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 1,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

14 สงเสริมและพัฒนาการวิจยั 1,000.00 น.ส.ปยภรณ  ศิริมา 

15 พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลและประเมนิผล 50,000.00 นางเพชรยุภา สรุิยกาญจน 

16 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000.00 น.ส.มณัฑนา  ผาใต 

17 พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมดุ3 ดี+รักการอาน 3,000.00 นางทวีรัตน  ไชยาปน 

18 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ 20,625.00 นายวสันต   เมิกขวง 

19 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนกิจกรรมนักเรียน 17,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

20 
แนะแนวสงเสริมการศึกษาตอ และ กิจกรรม Open house 

เปดบานวิชาการ 
10,000.00 น.ส.ปยภรณ   ศิริมา 

21 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ(DMC) ขอมูลนักเรียน 12,000.00 นายวสันต  เมิกขวง 

22 พัฒนาทักษะการอานการเขียน 2,000.00 นางทวีรัตน  ไชยาปน 

23 ศึกษาดูงานกลุมบริหารงานวิชาการ 25,000.00 นายมกรธวัช  สุริยะกาญจน 

รวมเงินท้ังสิ้น 518,979.00     
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ท่ี โครงการ 

งบประมาณ
ประจําป
การศึกษา 

2565 

เงิน
คงเหลือ 

ผลการดําเนินโครงการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

รายงาย/ 
ยังไม

รายงาน 
กลุมบริหารวิชาการ       

1 พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 1,355      
2 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 50,000      

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย 

15,000  
    

4 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูคณติศาสตร 

15,000  
    

5 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

37,000  
    

6 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

27,000  

    

7 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ 

50,000  
    

8 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

17,000  
    

9 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

57,000  
    

10 พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

27,000  
    

11 ปฐมนิเทศปจฉิมนิเทศและอําลา
สถาบัน +รับนักเรียน 

20,000  
    

12 โครงการกีฬาภายใน 26,000      
13 ระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
1,000  

    

14 สงเสริมและพัฒนาการวิจยั 1,000      

15 พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล
และประเมินผล 

50,000  
    

16 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

10,000  
    

17 พัฒนาแหลงเรียนรูหองสมดุ๓ ดี+
รักการอาน 

3,000  
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   ท่ี โครงการ 

งบประมาณ
ประจําป
การศึกษา 

2563 

เงิน
คงเห
ลือ 

ผลการดําเนินโครงการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

รายงาย/ 
ยังไม

รายงาน 
18 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําร ิ
20,625      

19 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน
กิจกรรมนักเรียน 

17,000      

20 แนะแนวสงเสริมการศึกษาตอ 
และ กิจกรรม Open house เปด
บานวิชาการ 

10,000      

21 พัฒนาระบบงานสารสนเทศ
(DMC) ขอมูลนักเรียน 

12,000      

22 พัฒนาทักษะการอานการเขียน 2,000      

23 ศึกษาดูงานกลุมบริหารวิชาการ 
ประจําปการศึกษา 2565   

25,000      

พัฒนาผูเรียน (เรียนฟรี  15  ป)       
24 เดินทางไกลและอยูคายพักแรม 20,000      
25 สงเสริมคณุภาพวิชาการ การ

แสดงนาฏศลิปพ้ืนเมือง 
30,000      

26 สงเสริมคณุภาพวิชาชีพงานบาน 31,370      
27 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน(ติวโอเน็ต)นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3,6 

20ม000      

28 กิจกรรมวันสําคัญ 38,000      
29 มีคุณธรรม นําวิชาการ (โครงการ

สงเสริมอัตลักษณโรงเรยีน ) 
4,000      

30 วันสําคัญทางลูกเสือ 3,000      
31 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง (ศึกษา
นอกสถานท่ี) 

73,365      

32 พัฒนาและปรับปรุงซอมแซม
ครุภณัฑคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนา
ดานการเรียนการสอนประเภท
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลป
การศึกษา 2565 

73,365      

กลุมบริหารงบประมาณ       

33 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
(คาครุภณัฑสํานักงาน) 

20,000      

34 พัฒนาแผนปฏิบัติการประจําป
และแผนงาน 

6,000      

35 พัฒนางานการเงินและบัญชี 6,000      
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   ท่ี โครงการ 

งบประมาณ
ประจําป
การศึกษา 

2563 

เงิน
คงเหลือ 

ผลการดําเนินโครงการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

กําลัง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

รายงาย/ 
ยังไม

รายงาน 
36 คาปรับปรุง/ซอมแซมครุภณัฑ

สํานักงาน งปม. 
6,000      

กลุมบริหารงานบุคคล       
37 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

(คาจางบุคลากรอ่ืนๆ เชน
พนักงานทําความสะอาด) 

8,000      

38 อบรมพัฒนาบุคลากรตาม
แผนปฏิบัติการประจําปและ
ศึกษาดูงาน 

30,000      

 กลุมบริหารงานท่ัวไป       
39 พัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียน 30,000      
40 งานอนามัยโรงเรียน 15,000      

41 กิจกรรมบริการสาธารณะ+
สัมพันธชุมชน 

5,000      

42 พัฒนาระบบงานสารบรรณและ
ธุรการ 

10,000      

43 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

3,000      

44 พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 13,000      

 กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน       

45 พัฒนาระบบบริหารกิจการ
นักเรียน 

7,000      

46 ปองกันและปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียน 

5,000      

47 พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมและ
คานิยมหลักของผูเรยีน 

4,000      

48 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 15,000      
49 โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด 5,000      

50 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2,000      
รวม       
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