
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 

  แผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 2560 เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเช่ือมโยง 
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ข้ึน โดยยึด
หลักการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วน สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี (Good Governance) 

 ขอขอบคุณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทุกท่านที่มสีว่นให้เอกสารเลม่นี้เกิดความสมบรูณ์และจะ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 

 

                          
         (นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐำน 
1.1 ที่ตั้ง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตั้งอยูห่มู่ที่ 19 ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง จงัหวัดสุรินทร์    

รหสัไปรษณีย ์32210 โทรศัพท์ 0–4471-2077 โทรสาร 0-4471-2077 E-mail Address: 
prasatbeng@gmail.com, Website: www.pbwschool.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 
 1.2 เปิดสอนต้ังแต่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 
 1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมูบ่้าน ได้แก่ บ้านปราสาทเบง บา้นบักจรัง บ้านโคกกลางสามัคคี บ้านจบก 
บ้านล าดวนพัฒนา 
2. ข้อมูลดำ้นกำรบริหำร 
 2.1 นางสาวพิจิตรา ค ามันตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วุฒิการศึกษาสงูสุด การศึกษา
มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่ วันที่ 17 เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
 2.2 นายไกรสร  ธุนาสูรย์ รองผูอ้ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วุฒิการศึกษาสงูสุด การศึกษา
มหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งนี้ตัง้แต่วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปจัจุบัน 
 2.3 ผู้ช่วยผู้บรหิารจ านวน 5 คน 
                     นางวรภิญญา ทองอุดม หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพ 
  นางบุษบา อาจพรหม หัวหน้างานบรหิารวิชาการ  
  นายวิวัฒน์ ส าราญใจ หัวหน้างานบรหิารงบประมาณ  
  นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม หัวหน้างานบรหิารบุคคล 
  นายสุพจน์ กะการด ี หัวหน้างานบรหิารทั่วไป 
3. ประวัติโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดต้ังโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาข้ึนเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 เป็น
โรงเรียนแบบสหศึกษา โดยตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 19 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์มีนายตึล จ าปาทอง ก านัน
ต าบลกาบเชิงพร้อมด้วยประชาชนในเขตต าบลกาบเชิงให้ความร่วมมือ ในการด าเนินการขอจัดต้ังและกรม
สามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุวรรณ สายไทย ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรียนในต าแหนง่ครูใหญ่  
 เดิมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเป็นสาขาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา ได้ด าเนินการจัดต้ังโรงเรียนสาขา 
เมื่อพ.ศ.2536 โดยนายสมนึก ศูนย์กลาง ผู้อ านวยการโรงเรยีนกาบเชิงวิทยาได้มอบหมายให้นายสุวรรณ สาย
ไทย เป็นผู้ดูแลสาขา ครั้งแรกที่ได้เปิดท าการเรียนการสอนมนีักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 36 คน โดย
อาศัยศาลาวัดบ้านปราสาทเบงเปิดท าการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้ย้ายจากศาลาวัดไปเปิดท าการสอนที่
อาคารช่ัวคราว ซึ่งชาวบ้านในเขตต าบลกาบเชิงได้ร่วมกันสรา้งมอบให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  จ านวน 1 
หลงั 4 ห้องเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียน ปจัจบุันมีนางสาวพิจติรา ค ามันตรี ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการโรงเรียน     
            โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   ตั้งอยู่บนเนื้อทีส่าธารณะบ้านปราสาทเบง ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร ์ มีเนื้อที่ 68 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา สภาพทั่วไปเป็นดินทราย น้ าไม่ขังห่างจากหมูบ่้าน
ปราสาทเบงประมาณ 2 กิโลเมตรและมีหมู่บ้านอื่นอีกกระจายอยู่โดยรอบซึ่งบ้านปราสาทเบงเป็นชุมชนที่ใหญ่
ที่สุด  
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หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ ได้แก่ บ้านปราสาทเบง บ้านบักจรัง บ้านล าดวนพัฒนา บ้านโคกกลาง
สามัคคี ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์และขายแรงงาน ต่างถ่ินภาษาที่พูด
ส่วนใหญเ่ป็นภาษาพื้นเมอืง เช่น เขมร ลาว ส่วย  

4. อัตลักษณ์/ปรัชญำ/สุภำษิต ค ำขวัญ สีประจ ำโรงเรียนและอักษรย่อของโรงเรียน  
          อัตลักษณ์ 
           อัธยาศัยดี มีจิตอาสา 
         เอกลักษณ์ 
            ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่วมใจสามัคคี 
  ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
      ประพฤติด ีมีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชีวิต ยึดติดคุณธรรม 
 ปรัชญำ/สุภำษิต   
                     ปญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 
    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
  สีประจ ำโรงเรียน 
    สีเหลือง       หมายถึง  คุณธรรม ระเบียบ บรสิุทธ์ิ 
    สีฟ้า           หมายถึง  ความร่มเย็น  ความสงบ ความสุข 
     เหลือง-ฟ้า    หมายถึง  สีแห่งความสงบสุข รม่เย็น เมื่ออยูบ่นฐานความมีระเบียบวินัย 
  อักษรย่อของโรงเรียน 
    ป.บ.ว. 
5. วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน มหีน้าที่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 
37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 และความต้องการของท้องถ่ิน 
  2. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รบัจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 ในการบรหิารจัดการศึกษา โดยมีการตรวจสอบ ก ากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับให้เกิด
ประโยชน์อย่างสงูสุด 
  3. พัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ 
  4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนต่อสาธารณชน 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
  6. ระดมทรัพยากรจากทุก ๆ ด้านเพื่อส่งเสริม สนบัสนนุการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
  7. น าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาเป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน          
ภายในโรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานพร้อมรบัการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
  8. จัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ๆ 
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  9.  จัดให้มีการวิจัย  เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทกุ ๆ ด้าน 
  10. จัดต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกงาน 
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รบัจากหน่วยงานต้นสังกัด 
6. ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันมีข้อมลูนักเรียน (ข้อมลูจาก DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560) ดังนี ้

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ ำนวน
ห้อง 

ชำย หญิง 

ม.1 26 41 77 2 
ม.2 39 39 78 3 
ม.3 38 41 79 2 

รวม ม.ต้น 103 121 234 7 
ม.4 14 16 30 1 
ม.5 24 23 47 2 
ม.6 21 20 41 1 

รวม ม.ปลำย 59 59 118 4 
รวมจ ำนวนนักเรียน
ท้ังหมด 

162 180 352 10 

  6.1 แสดงจ านวนนักเรียนในเขตพื้นทีบ่รกิารทั้งหมด (ข้อมลูจาก SAR 2560)  

ช่วงอำยุ/ปี ชำย หญิง รวม 
12 43 48 91 
13 40 29 69 
14 46 40 86 
15 49 32 81 
16 20 26 46 
17 24 26 50 
รวม 141 176 367 

 6.2 จ านวนนักเรียนพิการ 1 คน 
 6.3 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 18 คน 
 6.4 มีนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการ – คน 
 6.5 มีนักเรียนปัญญาเลิศ – คน 
 6.6 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ – คน 
 6.7 จ านวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ย 43 คน 
 6.8 สัดส่วนคร ู: นักเรียน 1 : 13 
 6.9 จ านวนนักเรียนทีอ่อกกลางคัน (ปปีัจจุบัน) - คน 
 6.10 สถิติขาดเรียน/เดือน – วัน 
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 6.11 จ านวนนักเรียนทีส่ร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดเีด่นที่ได้รับ) 
    - รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี 2560 
   
7. ข้อมูลบุคลกร 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสงูสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี สูงกว่า ป.ตร ี

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 35 7 
รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 32 9 
ครูประจ าการ 7 13 - 16 4 35 9 
ครูอัตราจ้าง 2 1 - 3 - 29 4 
นักการ/ภารโรง 1 - 1 - -  - 
พนักงานราชการ/อื่นๆ 3 2 1 4 - 30 6 

รวม 15 16 2 23 6 35.83 6.6 
 - มีครูสอนตรงตามวิชาเอก 14 คน (100%) 
 - มีครูสอนวิชาตามความถนัด - คน (0%) 
 - ช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ยของครูคนละ 18 ช่ัวโมง/สัปดาห ์
 - สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากรในรอบปทีี่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพฒันาเฉลี่ยคนละ 8 ครั้ง/ป ี
 - การได้รบัรางวัลเกียรติบัตรของคร ูหนึ่งแสนครูดี, ครูดีศรกีาบเชิง, ครูดสีหวิทยาเขต 7 ครูผูฝ้ึกซ้อม
นักเรียนเนื่องในงานศิลปหัตถกรรม 
 - ผลงานดีเด่นด้านต่างๆของบุคลากร 
 
8. ข้อมูลดำ้นอำคำรสถำนท่ีแหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
 8.1 อาคารเรียนจ านวน 1 หลงั และอาคารประกอบจ านวน 1 หลงั ห้องน้ าจ านวน 2 หลัง และอาคาร
อเนกประสงค์ 2 อาคาร  
 8.2 จ านวนห้องเรียนทัง้หมด 11 ห้องเรียนแบ่งเป็นช้ัน ม.1-6 = 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 
 8.3 มีห้องสมุดขนาด 60 ตารางเมตรมีหนงัสอืทั้งหมด 2400 เล่ม 
จ าแนกเป็น 9 ประเภท 

8.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนการสอนจ านวน 24 เครื่องมกีารติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
เพื่อการค้นคว้าของนักเรียนมีจ านวน 6 เครื่อง 
 8.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องแนะแนว.ห้องโสตทัศนูปกรณ์,
ห้องสมุด,ห้องคอมพิวเตอร์,สวนยางพารา,แปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์  
 8.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้แก ่เขตรักษาพันธ์สัตว์ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ อ าเภอกาบเชิง, 
ด่านการค้าช่องจอม,หน่วยป้องกนัไฟป่า,วัดบ้านปราสาทเบง  
 

9. สภำพชุมชนโดยรวม 
 9.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมลีักษณะ เป็นพื้นทีเ่กษตร อยูห่่างจากหมู่บ้านปราสาทเบงและบ้าน
บักจรังประมาณ 2 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 5,000 คนอาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ชาวบ้าน
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ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินที่รู้จกัโดยทั่วไปคือแซนโฎนตา ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบั ป.6 รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 30,000-40,000 บาท/คน/ป ี
 9.2 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน รอบบริเวณโรงเรียนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสามารถใช้เป็นแหลง่
เรียนรู้ได้ แต่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลหมูบ่้าน 
  10. โครงสร้ำงหลักสูตร 
     โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จัดการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ 
การเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 
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             โครงสร้ำงเวลำเรยีน หลักสูตรโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ พุทธศักรำช ๒๕๕๓ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
                                     ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

รวม ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ 
พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม 

ภำษำไทย ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑๐.๐ 
คณิตศำสตร์ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕  ๑.๐ ๑๑.๐ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๒.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๒.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๑๕.๐ 

สังคมศึกษำ ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๑๒.๐ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ 

ศิลปะ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ 
กำรงำนอำชีพ - ๑.๕ ๑.๐ ๐.๕ - ๑.๐ ๑.๐ - - ๑.๐ ๑.๐ - ๗.๐ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑๒.๐ 
IS๑ - - - - - ๑.๐ - - - - - - ๑.๐ 
IS๒ - - - - - - - ๑.๐ - - - - ๑.๐ 
IS๓ - - - - - - - - - - - -  

รวมหน่วยกิต ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๘๑.๐ 
รวมหน่วยกิต พื้นฐำน

เพิ่มเติม 
๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๙.๐ 
รวมท้ังหมด ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐  

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำค ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐  
จ ำนวนชั่วโมงต่อปี ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๓,๖๐๐ 
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                                โครงสร้ำงเวลำเรียน หลักสูตรโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ พุทธศักรำช ๒๕๕๓ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
                                     ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

รวม ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ 
พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม 

ภำษำไทย ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑๐.๐ 
คณิตศำสตร์ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕  ๑.๐ ๑๑.๐ 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

๒.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๒.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๒.๕ - ๑.๕ ๑.๐ ๑๕.๐ 

สังคมศึกษำ ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๑๒.๐ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ 

ศิลปะ ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๖.๐ 
กำรงำนอำชีพ - ๑.๕ ๑.๐ ๐.๕ - ๑.๐ ๑.๐ - - ๑.๐ ๑.๐ - ๗.๐ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑๒.๐ 
IS๑ - - - - - ๑.๐ - - - - - - ๑.๐ 
IS๒ - - - - - - - ๑.๐ - - - - ๑.๐ 
IS๓ - - - - - - - - - - - -  

รวมหน่วยกิต ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๑๑.๐ ๒.๕ ๘๑.๐ 
รวมหน่วยกิต พื้นฐำน

เพิ่มเติม 
๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๙.๐ 
รวมท้ังหมด ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐  

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำค ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐  
จ ำนวนชั่วโมงต่อปี ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๓,๖๐๐ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน หลักสูตรโรงเรยีนปรำสำทเบงวิทยำ พุทธศักรำช ๒๕๕๓ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์) (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  
รวม ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ 

พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม 
ภำษำไทย ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ - ๑.๐ - ๗.๐ 

คณิตศำสตร์ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑๕.๐ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๕.๕ ๐.๕ ๒.๕ ๕.๐ - ๕.๕ - ๕.๕ - ๕.๕ - ๕.๕ ๓๕.๕ 

สังคมศึกษำ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๘ 
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ 

ศิลปะ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๓.๐ 
กำรงำนอำชีพ - ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ - - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ ๓.๕ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑๒.๐ 

IS๑ -  - - - ๑.๐ - - - - - - ๑.๐ 
IS๒ - - -  - - - ๑.๐ - - - - ๑.๐ 
IS๓ - - - - - - - - - - - -  

รวมหน่วยกิต ๑๑.๐ ๓.๕ ๘.๕ ๘.๐ ๖.๐ ๙.๕ ๕.๕ ๑๐.๐ ๕.๐ ๘.๕ ๕.๐ ๘.๕ ๘๙.๐ 
รวมหน่วยกิต พื้นฐำน

เพิ่มเติม 
๑๔.๕ ๑๖.๕ ๑๕.๕ ๑๕.๕ ๑๓.๕ ๑๓.๕ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๙.๐ 
รวมท้ังหมด ๑๖.๐ ๑๘.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ ๑๕.๐ ๑๕.๐ ๙๘.๐ 

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำค ๖๔๐ ๗๒๐ ๖๘๐ ๖๘๐ ๖๐๐ ๖๐๐  
๓,๙๒๐ จ ำนวนชั่วโมงต่อปี ๑,๓๖๐ ๑,๓๖๐ ๑,๒๐๐ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน หลักสูตรโรงเรยีนปรำสำทเบงวิทยำ พุทธศักรำช ๒๕๕๓ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สังคม – ภำษำ) (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙) 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒ ภำคเรียนท่ี ๑ ภำคเรียนท่ี ๒  

พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม พ้ืนฐำน เพ่ิมเติม 
ภำษำไทย ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐  

คณิตศำสตร์ ๑.๕ - ๑.๕ - ๑.๐ - ๑.๐ - ๑.๐ - - -  
วิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
๒.๐ - ๑.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - ๒.๐ - - -  

สังคมศึกษำ ๑.๕ ๑.๐ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๕ ๒.๐ ๑.๐ ๒.๐ ๑.๐ ๑.๕  
สุขศึกษำและพลศึกษำ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ - ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ -  

ศิลปะ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ - ๐.๕ -  
กำรงำนอำชีพ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๕ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐ ๐.๕ ๑.๐  

ภำษำต่ำงประเทศ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐ ๑.๐  
IS๑ - ๑.๐ - - - - - - - - - -  
IS๒ - - - ๑.๐ - - - - - - - -  
IS๓ - - - - - - - - - - - -  

รวมหน่วยกิต ๘.๕ ๗.๐ ๗.๕ ๗.๐ ๘.๐ ๖.๕ ๘.๐ ๖.๐ ๗.๕ ๖.๐ ๔.๕ ๕.๕  
รวมหน่วยกิต พื้นฐำน

เพิ่มเติม 
๑๕.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๕ ๑๔.๐ ๑๓.๕ ๑๐.๐  

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕ ๑.๕  
รวมท้ังหมด ๑๗.๐ ๑๖.๐ ๑๖.๐ ๑๕.๕ ๑๕.๐ ๑๑.๕  

จ ำนวนชั่วโมงต่อภำค ๖๘๐ ๖๔๐ ๖๔๐ ๖๒๐ ๖๐๐ ๔๖๐  
จ ำนวนชั่วโมงต่อปี ๑,๓๒๐ ๑,๒๖๐ ๑๖๐๐  
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11. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
 11.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐาน สรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 7 
มาตรฐานที่ 8 
มาตรฐานที่ 9 
มาตรฐานที่ 10 
มาตรฐานที่ 11 
มาตรฐานที่ 12 

/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
 
 
/ 
 

   

 
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

มาตรฐาน สรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ 

มาตรฐานที่ 13 /     
 
มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์สถำนศึกษำ 

มาตรฐาน สรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ 

มาตรฐานที่ 14 /     
 
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

มาตรฐาน สรปุผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ 

มาตรฐานที่ 15 /     

มาตรฐาน 
 สรปุผลการประเมินระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
มาตรฐานที่ 1 
มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 3 
มาตรฐานที่ 4 
มาตรฐานที่ 5 
มาตรฐานที่ 6 

/ 
/ 
/ 
 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
 

 
 
 

 
/ 
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11.2 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สมศ. (รอบ 2 หรอื 3) 
         โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา                 ได้รับการรบัรอง     ไม่ได้รับการรับรอง 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก        ดี      พอใช้ 

คุณภาพ 

มาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.
1 

ตบช.
2 

ตบช.
3 

ตบช.
4 

ตบช.
5 

ตบช.
6 

ตบช.
7 

ตบช.
8 

ตบช.
9 

ตบช.
10 

ตบช.
11 

ตบช.
12 

ดีมาก 9.63 9.63 8.58    5.00 4.63 5.00 5.00 5.00 5.00 
ดี    8.80  8.00       

พอใช้     8.50        
ปรับปรุง             
 
11.3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ONET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปทีี่ 6 

ช้ัน/วิชา 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ระดับ ปี พ.ศ. 2560 สูง

กว่า/ 
ต่ ากว่า 

ปีการศึกษา  
 

เปรียบเทียบ 

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า สพฐ. โรงเรียน เปรียบเทียบ 2559 2560 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3         
ภาษาไทย 48.92 45.52 -3.40 ต่ ากว่า 44.84 45.52 +0.68 ต่ ากว่า 

คณิตศาสตร์ 26.30 19.80 -6.50 ต่ ากว่า 28.58 19.80 -8.78 สูงกว่า 
วิทยาศาสตร ์ 32.28 29.05 -3.23 ต่ ากว่า 33.40 29.05 -4.35 ต่ ากว่า 
ภาษาอังกฤษ 30.45 25.80 -4.65 ต่ ากว่า 25.76 25.80 +0.04 สูงกว่า 
สังคมศึกษา - - - ต่ ากว่า 44.20 - - - 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6         
ภาษาไทย 50.07 39.91 -10.16 ต่ ากว่า 48.03 39.91 -8.12 สูงกว่า 

คณิตศาสตร์ 24.64 17.50 -7.14 ต่ ากว่า 20.93 17.50 -3.43 ต่ ากว่า 
วิทยาศาสตร ์ 29.48 27.25 -2.23 ต่ ากว่า 30.26 27.25 -3.01 ต่ ากว่า 
ภาษาอังกฤษ 27.91 20.50 -7.41 ต่ ากว่า 22.11 20.50 -1.61 ต่ ากว่า 
สังคมศึกษา 34.96 30.37 -4.59 ต่ ากว่า 34.94 30.37 -4.57 ต่ ากว่า 
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 11.4 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเรจ็ 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จ 

1.โครงการสง่เสรมิทักษะกระบวนการคิด 
2.โครงการสง่เสรมินิสัยรักการอ่าน 
3.โครงการพฒันากลุม่สาระการเรียนรู้  กลุม่สาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
4.โครงการพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
5.โครงการพฒันาระบบวิชาการ 
6.โครงการพฒันาการเรียนรู ้สู่คุณภาพผู้เรียน 
7.โครงการพฒันาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
8.โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
9.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 
10.โครงการพัฒนาระบบงานบรหิารงบประมาณ 
11.โครงการภูมิทัศน์รม่รื่นสดช่ืนสะอาดตา 
12.โครงการวันส าคัญ 
13.โครงการพัฒนาระบบดูแลนกัเรียน 
14.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
15.โครงการสมัพันธ์ชุมชน 
16.โครงการสง่เสรมิระบบบรหิารทั่วไป 
17.โครงการ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
18.โครงการประชาธิปไตยเบง่บานทีบ่้านเหลอืงฟ้า 
19.โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- แบบสรปุโครงการ 
- ผ่านการประเมินคุณภาพภายในปี 2560 

 
 11.5โครงการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม สำเหตุท่ีไม่บรรลุเป้ำหมำย 

- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ - มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและวิทยากร 

 
 11.6 ปัญหาและอปุสรรค (สถานศึกษาอาจน าเสนอเป็นรายด้าน เช่น ด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านผู้เรียน ฯลฯ หรอื น าเสนอเป็นรายด้านตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นทีก่ารศึกษา) 
 - 

 

 



13 

  

 

12. สภำพปัจจุบันโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 

          ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่ทุ่งนา ที่ไร่เกษตรกรรม มีประชากรประมาณ 3,200 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ส านักป้องกันไฟป่าสุรินทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกาบ
เชิง อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ท าไร่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีแซนโฎนตา และประเพณี
ส าคัญทางศาสนาวันต่างๆ 
 โอกาสของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เนื่องจากชุมชนให้ความสนใจต่อโรงเรียนเป็นอย่างดี สามารถ
พัฒนาในด้านบริบทของโรงเรียนได้พอสมควร 
 ข้อจ ากัดของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีงบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนาโร งเรียน
ค่อนข้างจ ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเต็มที ่ต้องอาศัยชุมชนในการระดมทรัพยากรในการพัฒนา 
ทางด้านบุคลากร ครูมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง การพัฒนาระบบงานจึงไม่ต่อเนื่อง 
 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาอยู่ในเขตบรกิารขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลกาบเชิง มี
พื้นที่ 68 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา 
 ปัจจุบันโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรอบ 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 
370 คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 365 คน 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปราสาทเบง
วิทยาได้ถูกก าหนดให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
เกี่ยวกับคุณธรรมน าความรู้ และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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13.  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

แผนภูมิการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
  

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ผู้อ  านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

รองผู้อ  านวยการโรงเรียน 

 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

 

สภานักเรียน ชมรมศิษย์เก่า 

แผนงานและประกนัคุณภาพ 
 

ฝ่ำยงำนวิชำกำร ฝ่ำยงำนงบประมำณ ฝ่ำยแผนงำนบริหำรท่ัวไป ฝ่ำยแผนบุคลำกร 

งำนวิชำกำร งำนบุคคล งำนกิจกำรนักเรียน 

งำนชุมชนและภำคี
เครือข่ำย 

งำนบริกำรอำคำรสถำนท่ี
และสภำพแวดล้อม 

งำนธุรกำร งำนกำรเงินและพัสด ุ



15 

  

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ(ต่อ) 

แผนงำนวิชำกำร แผนงำนงบประมำณ แผนบุคลำกร แผนงำนบริหำรท่ัวไป 
1. การวางแผนงานวิชาการ 
  1.1 การรวบรวมข้อมลูและ
จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิชาการ 
  1.2 การท าแผนงานวิชาการ 
  1.3 การจัดท าสารสนเทศ
งานวิชาการ 
  1.4 การจัดการรบันักเรียน 
2. การบรหิารงานวิชาการ 
  2.1 การก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
  2.2 การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
  2.3 การพัฒนาหลกัสูตร
ความสามารถพเิศษนักเรียน 
  2.4 การจัดกลุ่มการเรียน 
  2.5 การจัดตารางสอน/
ตารางเรียนและการจัดครูเข้า
สอน 
  2.6 การนิเทศภายใน 
  2.7 การจัดครูสอนแทน 
  2.8 การน านวัตกรรมและ

1. การบรหิารการเงิน 
2. การบรหิารการเงิน
และบญัชี 
  2.1 การท าหลักฐาน
การเงินและการบัญชี 
  2.2 การรบัเงิน 
  2.3 การจ่ายเงิน 
  2.4 การเกบ็รกัษาเงิน 
  2.5 การควบคุมและ
ตรวจสอบ 
  2.6 การประเมินผล
การใช้จ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่าย 
3. การบรหิารงานพสัดุ
และสินทรัพย ์
  3.1 การจัดซือ้ จัดจ้าง 
  3.2 การจัดท าบัญชี
วัสดุและทะเบียน
ครุภัณฑ์ 
  3.3 การบ ารงุรกัษา
พัสดุและการปรบัซ่อม 
  3.4 การตรวจสอบพัสดุ

1. การบรหิารงาน
บุคคล 
  1.1 การวางแผน
อัตราก าลงั 
  1.2 การพัฒนา
บุคลากร   
        1.2.1 การ
ปฐมนิเทศ/การนเิทศ
ภายใน 
        1.2.2 การ
จัดหาหรือจัดท า
เอกสารแนะนาการ
ปฏิบัติงาน 
        1.2.3 การจัด
อบรม ประชุมหรอื
สัมมนาในโรงเรียน 
        1.2.4 การจัด
อบรม ประชุมหรอื
สัมมนาในโรงเรียน 
        1.2.5 การส่ง
บุคลากรไปอบรม/
ประชุมสัมมนา /

งำนกิจกำรนักเรียน  
1. กำรวำงแผนงำนกิจกำรนักเรียน   
    1.1 การรวบรวมข้อมลูมรีะบบการรบัฟังเสียงนักเรียนและจัดท าระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน    
    1.2 การท าแผนงานกจิการนกัเรียน 
2. กำรบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
    2.1 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนดพันธกจิงานกจิการนกัเรียน   
    2.2 การประสานงานกจิการนกัเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน  
    2.3 การสง่เสรมิงานกจิกรรมนักเรียน  
3. กำรส่งเสริมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม   
    3.1 การจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย1   
    3.2 การจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม2   
    3.3 การจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาด้านความรบัผิดชอบตอ่สังคม1 
    3.4 การจัดกจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
    3.5 การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติด ี 
4. กำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
    4.1 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน การเสริมทกัษะชีวิตและคุ้มครอง
นักเรียน   
    4.2 การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
    4.3 การคัดกรองนักเรียน   
    4.4 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
    4.5 การสง่เสรมิและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
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เทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานทางวิชาการ 
  2.9 การบริหารจัดการการ
ทดสอบระดบัชาติ 
  2.10 การสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรูท้างวิชาการ 
3. การจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
  3.1 การจัดท าการใช้
แผนการจัดการเรียนรู ้
  3.2 การจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
  3.3 การจัดหาจัดท าและ
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู ้
  3.4 การจัดหาแหลง่เรียนรู้
เพื่อจัดการเรียนรู ้
  3.5 การจัดสอนซ่อมเสรมิ 
  3.6 การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
  3.7 การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
  3.8 การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถพเิศษผู้เรียน 
4. การพัฒนาและสง่เสรมิ

ประจ าปี และการ
จ าหน่ายพสัด ุ
  3.5 การจัดท าทะเบียน
ที่ราชพัสด ุ
4. การประเมินผลการ
ด าเนินงานการเงินและ
พัสด ุ
 

ศึกษาเพิ่มเตมิ/ศึกษา
ดูงาน 
        1.2.6 การ
ส่งเสริมใหป้ระพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
และให้มจีริยธรรม 
        1.2.7 การ
พัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนด้วย
กระบวนการ PLC : 
Professional 
Learning 
Community 
        1.2.8 การ
พัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนด้วย
กระบวนการการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 
       1.2.9 การ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เรื่อง STEM 
Education 

    4.6 การสง่ต่อนักเรียน 
5. กำรด ำเนินกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน    
6. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน 
กำรบริกำรอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 
1. การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 
    1.2 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
2. การบรกิารอาคารเรียน 
    2.1 การจัดบรรยากาศอาคารเรียน 
    2.2 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปรมิาณที่ก าหนด) 
    2.3 การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 
    2.4 การรกัษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
3. การบรกิารห้องเรียน 
    3.1 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 
    3.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
4. การบรกิารห้องบรกิาร 
    4.1 การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
    4.2 การใช้และบ ารุงรักษาหอ้งบริการ 
5. การบรกิารห้องพิเศษ 
    5.1 การจัดบรรยากาศห้องพเิศษ 
    5.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
6. การบรกิารอาคารประกอบ 
    6.1 อาคารฝึกงานหรือหอ้งปฏิบัติงาน 
       6.1.1 การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
       6.1.2 การใช้และบ ารุงรักษาอาคารฝึกงานหรอืห้องปฏิบัติงาน 
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ทางด้านวิชาการ 
  4.1 การพัฒนาครูทางด้าน
วิชาการ 
  4.2 การส่งเสริมพัฒนาครู
ใหม่      
  4.3 การจัดบรรยากาศทาง
วิชาการในโรงเรียน 
  4.4 การส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
นักเรียน 
  4.5 การส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู ้
5. การวัดผลประเมินผลการ
เรียนและงานทะเบียน
นักเรียน 
  5.1 การด าเนินการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 
  5.2 การสร้างและปรับปรงุ
เครื่องมือการวัดผลการเรียน 
  5.3 การจัดให้มีเอกสารและ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 
  5.4 การด าเนินการเกี่ยวกบั

       1.2.10 การ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้เรื่อง Active 
Learning 
       1.2.11 การ
พัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบอื่นๆ 
  1.3 การประเมินผล
การปฏิบัตงิานของ
บุคลากร 
  1.4 การบ ารงุขวัญ
และสง่เสรมิก าลงัใจ 
2.  การบรหิารงาน
ทะเบียนและสถิติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
   2.1 การจัดท า
ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
   2.2 การจัดท า
หลักฐานการปฏิบัติ

    6.2 อาคารโรงอาหาร 
       6.2.1 การจัดอาคารโรงอาหาร 
       6.2.2 การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
    6.3 อาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
       6.3.1 การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
       6.3.2 การใช้และบ ารุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม 
    6.4 การบริหารอาคารพลศึกษา/หอ้งพลศึกษา 
       6.4.1 การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
       6.4.2 การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา /ห้องพลศึกษา 
    6.5 อาคารห้องน้า –ห้องส้วม 
       6.5.1 การจัดอาคารห้องน้า-ห้องส้วม 
       6.5.2 การใช้และดูแลรักษาหอ้งน้า –ห้องส้วม 
7. การให้บริการน้ าดื่ม 
8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
   9.1 การจัดการสื่อสาร 
    9.2 การด าเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
10. การสร้างและเผยแพรเ่กียรตปิระวัติของโรงเรียน 
    10.1 การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมลกัษณะนิสัย 
และ ความประพฤติ 
    10.2 การสร้าง และเผยแพร่เกียรตปิระวัต ิ
11. การประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
1. การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และภาคีเครือข่าย 
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หลักฐานการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
  5.5 การด าเนินการเกี่ยวกบั
งานทะเบียนนักเรียน 
6. การแนะแนวการศึกษา 
  6.1 การบริหารจัดการงาน
แนะแนว 
  6.2 การให้บริการแนะแนว 
7. การประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ 
  7.1 การประเมินผลการ
ด าเนินงานวิชาการ 
  7.2 การประเมินผลด้าน
คุณภาพผู้เรียน 
 

ราชการ1 
3. การประเมินผล
การด าเนินงานบุคคล 
 

   1.1 การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูของชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   1.2 การด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
2. การให้บริการชุมชน 
3. การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
   3.1 โรงเรียนจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 
   3.2 โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
4. การได้รับการสนบัสนุนจากชุมชน 
   4.1 การจัดต้ังองค์กร เพือ่สนบัสนุนโรงเรียน 
   4.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
5. การประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
งำนธุรกำร 
1. การวางแผนงานธุรการ 
  1.1 การรวบรวมข้อมลู ระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับงานธุรการ 
  1.2 การท าแผนงานธุรการ 
2. การบรหิารงานธุรการ 
  2.1 การก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
  2.2 การจัดบุคลากร 
  2.3 การจัดสถานที ่
3. การบรหิารงานสารบรรณ 
  3.1 การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนงัสอืราชการ 
  3.2 การโต้ตอบหนังสือราชการ 
  3.3 การเกบ็รกัษาและท าลายหนงัสอืราชการ 
  3.4 การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
4. การประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึษำของโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563  
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน ์เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาประเทศของรัฐบาล โดยมีช่ือว่า 

“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพฒันาทัง้ด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่ายจัดหา
งบประมาณเพื่อพฒันาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” น าไปสู่การพฒันาให้คนไทยมีความสุข ภายใต ้“ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบรูณภาพแห่งเขต 
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูอ่ย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทกุรปูแบบ การอยูร่่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปกึแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสงัคมและการมเีกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน็มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมความมั่นคงทาง
พลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยูร่่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดบั ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงใน
ทุกมิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท์ี่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองทีม่ั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปรง่ใสตามหลกัธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลงัเพือ่พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ทีม่ั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ  

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างตอ่เนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดร้ับผลประโยชน์จาการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ข้ึนไม่มีประชาชนที่อยู่ใตเ้ส้นความยากจน เศรษฐกจิมีความสามารถในการแข่งขันสงู สามารถสร้างรายได้ทัง้
จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม ขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกจิ นอกจากนั้นยงัมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพฒันา
ต่อเนื่องไป ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครือ่งมอืเครือ่งจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพฒันาทีส่ามารถสร้างความเจรญิ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มข้ึนอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิทีไ่ม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิง่แวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึง่เป็นที่ยอมรบัร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายทีมุ่่งประโยชนส์่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

 
ยุทธศำสตร์ชำต ิ20ปี (พ.ศ.2560-2579)  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
นโยบำยรัฐบำล  

นายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญัต ิ 
แห่งชาติ เมื่อวันศุกรท์ี ่12 กันยายน 2557 จากนโยบายรฐับาล 11 ด้าน คือ  
  1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์ 
  2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
  3) การลดความเหลือ่มล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบรกิารของรัฐ  
  4) การศึกษาและเรียนรู ้การทะนุบ ารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5) การยกระดับคุณภาพบรกิารด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
  6) การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ  
  7) การสง่เสรมิบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการวิจัยและพฒันา และ
นวัตกรรม  
  9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนรุักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  10) การส่งเสริมการบรหิารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  11) การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ดังนี้  
 
   ข้อ 1. กำรปกป้องและเชิดชสูถำบันพระมหำกษัตริย์  

สถาบันพระมหากษัตริยเ์ป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจงึถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรกัภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ ทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลกัของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคน อีก
เป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้งและเป็นจรงิเกี่ยวกบัพระมหากษัตริย์ และพระ
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ราชกรณียกจิเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิส่งเสริม ให้
เจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรูเ้ข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพฒันา ตลอดจนเรง่ขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเปน็ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  
  ข้อ 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคมและกำรสรำ้งโอกำสกำรเขำ้ถึงบริกำรของรัฐ  

3.1 เตรียมความพรอ้มเข้าสู่สงัคมทีม่ีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและรว่มพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม ของ
แรงงานอาเซียน   

3.2 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  

ข้อ 4. กำรศึกษำและกำรเรียนรู ้กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ

เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
4.1 จัดให้มีการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลอืกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู ้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู ้โดยเน้นการเรียนรู้เพือ่สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลือ่มล้า และพัฒนากาลงัคน ให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที ่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ  

4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกบัความจาเป็นของ
ผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรบัปรุงและบูรณาการระบบ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพือ่เพิม่โอกาสแก่ผูย้ากจนหรอืด้อยโอกาส จัดระบบการสนบัสนุน ให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรบับริการการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรยีนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหม้ีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึง่  

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรว่มในการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู ้กระจาย
อ านาจการบรหิารจัดการศึกษาสูส่ถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิตบิุคคลและบรหิารจัดการได้อย่างอสิระ และ
คล่องตัวข้ึน  
   4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือ่ให้สามารถมีความรู้และทกัษะ
ใหม่ทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เช่ือมโยงกบัภูมสิังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพือ่ใหเ้อื้อต่อการพฒันาผูเ้รียน
ในด้านความร ู้ทักษะ การใฝเ่รียนรู ้การแก้ปัญหาการรบัฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความ
เป็นพลเมืองด ีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผูเ้กี่ยวข้องทัง้ในและนอกโรงเรียน  

4.5 ส่งเสรมิอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มทีักษะ
โดยเฉพาะในท้องถ่ินที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ  
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4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผูส้อนใหม้ีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยสีารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน การ
สอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอ้นประสิทธิภาพการจัดการเรียน การ
สอน และการพฒันาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.7 ท านุบ ารุงและอปุถัมภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ ความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมสี่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน รวมทัง้ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่การเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสมัพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดบั
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูเ่สาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึง่ของประชาคมโลก  

4.10 ปลกูฝงัค่านิยมและจิตสานึกที่ด ีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพือ่เปิดพื้นที่
สาธารณะใหเ้ยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค์  

ข้อ 5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสขุ และสขุภำพของประชำชน  
5.5 ส่งเสรมิการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพฒันาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกตกิามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพฒันานักกีฬาให้มีศกัยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ  

ข้อ 6. กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ  
6.1 ในระยะเรง่ด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น

ก าหนดภายในสิ้นปีนี ้และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้เศรษฐกจิตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัด
ทาไว้ โดยติดตามให้มกีารเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้จะดูแลไม่ให้มี
การใช้จ่ายทีสู่ญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
   6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกจิตามที่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ได้จัด
ทาไว้ โดยนาหลักการส าคัญของการจัดทางบประมาณรายจา่ยประจาป ีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการ งบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทัง้นาแหล่งเงินอื่นมา
ประกอบการพจิารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายใหเ้กิดผลอย่างเป็นรปูธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซอ้น และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกจิทีม่ีลกัษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าทีส่าธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัต ิควบคู่ไปกับ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบกิจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดบักระทรวงจนถึงระดบัท้องถ่ิน เพื่อช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มรีะบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายทีสู่ญเปล่า  
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ข้อ 8 กำรพัฒนำและส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ 
และนวัตกรรม  

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพฒันาของประเทศ เพื่อมุง่ไปสูเ่ป้าหมายให้ไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมสีัดส่วนรัฐตอ่เอกชน 30:70 เพื่อใหป้ระเทศสามารถแข่งขันและ
ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น  

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยสง่เสรมิระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ผลิตกาลังคน ในสาขาที่ขาดแคลน เช่ือมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการทอ่งจ า อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา  
   8.3 การปฏิรูประบบให้สิง่จูงใจ ระเบียบและกฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน ์ส่งเสรมิการจัดท าแผนพฒันาการวิจัยและพฒันาในระดบัภาค หรือกลุ่ม
จังหวัดใหส้อดคล้องความต้องการของท้องถ่ินและน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  
   8.4 ส่งเสรมิให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มนีโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทีเ่อื้ออานวย สร้าง
โอกาสการพฒันาเทคโนโลยีของประเทศ  

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหม้ีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพฒันา และด้านนวัตกรรมซึง่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปญัญาในการต่อยอดสูก่ารใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม  
  ข้อ 10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำม กำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  

10.1 ปรบัปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าทีซ่้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรอืมีเส้น การ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรบัปรุงวิธีปฏิบัตริาชการใหท้ันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปรง่ใส 
ชัดเจน สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลงัและปรบัปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ีการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรกัษาบุคลากรภาครัฐที่มปีระสทิธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตัง้แต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจ าเป็น และตามทีก่ฎหมายเอื้อให้สามารถ
ดาเนินการได ้ 
   10.3 ยกระดบัสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐใหม้ีประสิทธิภาพ สามารถให้บรหิาร เชิงรุกทัง้
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบ้รกิารที่หลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่างๆ 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบรกิารได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส์ทีส่มบรูณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรูม้ีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และระบบบูรณาการ  
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   10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบคุลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมอืง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบรหิารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ  

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลกูฝงัค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านกึ ในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซือ่สัตย์สุจรติ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ี
ประสิทธิภาพเพือ่ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทกุระดบั อย่าง
เคร่งครัด ยกเลกิหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแกป่ระชาชน เกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัต ิและการขอรับบริการของรัฐ 
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทัง้ของภาครัฐและประชาชน  
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม  
ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ังและยัง่ยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่6 การบรหิารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  
ยุทธศาสตร์ที ่8 การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที ่9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ  
ยุทธศาสตร์ที ่10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
   ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั้งงานวิจยัและนวัตกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของการ   
            พัฒนาประเทศ  

  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพ  

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 14 นโยบำย  
  นโยบายที ่1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

นโยบายที ่2 การจัดการศึกษาปฐมวัย นโยบายที ่3 การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ  
นโยบายที ่4 การพฒันาทักษะการคิดวิเคราะห ์ 
นโยบายที ่5 การเพิม่สัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ  
นโยบายที ่6 การพฒันากาลงัคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ  
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นโยบายที ่7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
นโยบายที ่8 การอ่านออกเขียนได ้ 
นโยบายที ่9 การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
นโยบายที ่10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
นโยบายที ่11 การเพิม่ประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรเพื่อการศึกษา  
นโยบายที ่12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใต้และ

พื้นที่พิเศษ  
นโยบายที ่13 การพัฒนาครูทั้งระบบ  
นโยบายที ่14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสอืและยุวกาชาด  

 
จุดเน้นพิเศษตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี กำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำ  
   1. การลดช่ัวโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปรมิาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสรมิจากการเรียนใน
ห้องเรียนปกต ิ 
   2. การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน  

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็น

ไทย  
พันธกิจ  

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการที่เน้นการมสี่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา และบรูณาการการจัดการศึกษา  
    เป้ำหมำย  

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดบัการศึกษาข้ันพืน้ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. ประชากรวัยเรียนทกุคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิ  
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสทิธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดบั
มาตรฐานสากล  

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครอืข่ายการบรหิาร
จัดการ บริหารแบบมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

6. พื้นที่พิเศษได้รับการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที ่ 

7. หน่วยงานทุกกระดับพฒันาสื่อ เทคโนโลย ีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ผลผลิต  
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีกำรด ำเนินงำน 6 ผลผลิต คือ  

1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3. ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. เด็กพิการไดร้ับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
6. เด็กที่มีความสามารถพเิศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
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ยุทธศำสตร์  
  1. จัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง  
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  5. จัดการศึกษาเพือ่เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการขับเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏิบัต ิ6 ด้าน ดังนี ้ 
 
 นโยบำยท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
   ยุทธศำสตร์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
 
   ตัวชี้วัดหลัก  
   1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นทีพ่ิเศษมีการพฒันาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  
  2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
  3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
  4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 
    แนวทำง 
   1.1 น้อมนาแนวพระราชด าร ิสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ย่างยั่งยืน  
  1.2 ปลูกฝงัและเสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ผ่านหลัก  
สูตรและกระบวนการเรียนรูป้ระวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  
 
     แนวทำง  
  2.1 ส่งเสรมิสนบัสนุนการจัดกิจกรรมทัง้ในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
  2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่เช่น อาชญากรรม และ ความ
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รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอบุัติใหม ่ภัยจากไซเบอร ์ฯลฯ  
 
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนท่ี  
    แนวทำง  
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เขต
พื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกจิพิเศษ  
 
นโยบำยท่ี 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 
     ตัวชี้วัดหลัก  
   5. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพฒันาการสมวัย  
   6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัด เกณฑก์ารจบการศึกษาและการบรหิารจัดการหลกัสตูร ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2560  
   7. ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ  
สื่อสาร  
  8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
  9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดบัช้ันอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด  
  10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนงัสอืตามเกณฑ์ที ่สพฐ. ก าหนด  
  11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมทีักษะแหง่ศตวรรษที ่21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง ตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที ่
  12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 มากกว่าปีการศึกษาทีผ่่านมา  
  13. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาทีส่อนนักเรียนในระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม ความ
พร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
 
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตรกำรวัดและ  
ประเมินผลท่ีเหมำะสม  
     แนวทำง  
   1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ น าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกบัหลักสูตร ตามความจ าเป็น และความ
ต้องการของผูเ้รียน ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม  
  1.2 ส่งเสรมิการเรียนการสอนใหผู้้เรียนมีความมั่นใจในการสือ่สารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ คู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
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2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้  
     แนวทำง  
  2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ  
สังคม และสติปญัญา ให้มีความพร้อมเข้าสูก่ารเรียนในระดบัที่สงูข้ึน  
  2.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ผูเ้รียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
  2.3 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน  
  2.4 ส่งเสรมิการจัดการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนได้เรียนรูผ้่านกจิกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห ์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ให้ทุกกลุม่สาระการ
เรียนรู้ทั้งใน และนอกหอ้งเรียน  
  2.5 ส่งเสรมิใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  
  2.6 ปลูกฝงัทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสิ่งอ านวย ความ
สะดวกทีห่ลากหลายรวมทัง้การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้  
ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรูอ้ย่างเต็มศักยภาพ  
  2.8 ส่งเสรมิการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)  
หลักสูตรระยะสั้น  
  2.9 ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพเิศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และผูม้ีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรปูแบบที่เหมาะสม  
  2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง  
เข้มแข็งต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม  
3. สร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
      แนวทำง  
          3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment)  
   3.2 ส่งเสรมิการพฒันาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
  3.3 ส่งเสรมิการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเตม็ศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพื่อพฒันากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
    แนวทำง  
   4.1 ส่งเสรมิการท าวิจัยเพือ่พัฒนาการบรหิารจัดการศึกษา  
  4.2 ส่งเสรมิการท าวิจัยเพือ่พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในช้ันเรียน  
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นโยบำยท่ี 3 ด้ำนกำรส่งเสรมิ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
      ตัวชี้วัดหลัก  
   14. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  
  15. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามรีะบบการบรหิารงานบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ  
 
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย  
      แนวทำง  
          1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทัง้ระบบเช่ือมโยง  
กับการเลื่อนวิทยฐานะในรปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnel’s Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผ้่านกจิกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  
 2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
      แนวทำง  
          2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพ โดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการ
ก าหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจงูใจให้คร ู 
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลงัใจในการทางาน  
 
นโยบำยท่ี 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ขยำยโอกำสกำรเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
     ตัวชี้วัดหลัก  
  16. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มข้ึน 
  17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รบัโอกาสในการศึกษาต่อข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน  
 
  1. เพ่ิมโอกำสกำรเขำ้ถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
       แนวทำง  
  1.1 ส่งเสรมิประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม  
 
   2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ  
       แนวทำง  
   2.1 ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเดก็ด้อยโอกาสที่ไม่อยู ่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไรส้ัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไมม่ีเลขประจ าตัวประชาชน พื้นที่สงู 
พื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น  
  2.2 ส่งเสรมิสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นทีอ่ย่างทั่วถึง เช่น  
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance learning information 
technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV)  
 
นโยบำยท่ี 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสรมิคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       ตัวชี้วัดหลัก  
   18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญ  
ของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยกุต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มข้ึน  
   1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต  
      แนวทำง  
   1.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มคุีณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
  1.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้และสือ่การ
เรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
  1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
 
นโยบำยท่ี 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
       ตัวชี้วัดหลัก  
   19. อัตราออกกลางคันของผูเ้รยีนระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่เกินรอ้ยละ 0.1 20. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
      แนวทำง  
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิการก ากับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
เพื่อการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายเพือ่การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจัดการศึกษาที่มมีาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
  1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบรบิทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม , ห้องเรียนนาฬิกา , 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  
  1.5 ส่งเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเ้ข้มแข็ง  
  1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สานักบรหิารงานการศึกษาพเิศษสถานศึกษา  
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
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 2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
     แนวทำง  
   2.1 ส่งเสรมิการบรหิารจัดการเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
  2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค  
  2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดบัคุณภาพการศึกษารปูแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายสง่เสรมิ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่สาระการเรยีนรู้สหวิทยาเขต กลุม่โรงเรียน ฯลฯ  
  2.4 ส่งเสรมิและพฒันาโรงเรียนด้วยพลงัประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
3. ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
   แนวทำง  

3.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู ้ความเข้าใจสร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกากบัดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน  
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลอืกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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    ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33  
วิสัยทัศน์  
    “เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีคุณภำพได้มำตรฐำนระดับสำกล ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 

พันธกิจ  
    1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูเ้รียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
    2.ส่งเสริม พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเกง่ตามหลักพหปุัญญา  
มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21  
    3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิอย่างมืออาชีพ  
    4.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบรหิารจัดการตาม
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
    6.ส่งเสริมสนบัสนุนสถานศึกษา ให้มีการบรหิารจัดการทีเ่ป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล  
    7. การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามมาตรฐานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
 
เป้ำประสงค์  
    1. ผู้เรียนระดบัมัธยมศึกษาทกุคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
    2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหปุัญญา มีทักษะชีวิตที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที ่21  
    3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิอย่างมืออาชีพ  
    4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง่มีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
    5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง่ ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที ่21 ยุคไทยแลนด์ 4.0  
    6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง่ มีความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 
ค่ำนิยมองค์กร  
   รับผิดชอบ มีน้ าใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกลัยาณมิตร  
วัฒนธรรมองค์กร  
  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ”  
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กลยุทธ ์ 
      กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 
นโยบำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
  “ลึกซึ้งงำนภำรกิจ พิชิตงำนนโยบำย ใส่ใจงำนเชิงพ้ืนท่ี”  
 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำด้วยทีม สพม.33 (SMART TEAMS) ประกอบด้วย  
  1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สพม.33 (SMART DIRECTORS) : “CHANGS”  
   C = Change (ผู้น าการ  เปลี่ยนแปลง)  
   H = Human Ability (ผู้มีศักยภาพ)  
   A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธ์ิ)  
   N = Nice (ดี)  
   G = Good Governance (มีหลกัธรรมมาภิบาล)  
   S = Service mind (มีจิตบรกิาร)  
  2. คุณลักษณะของคร ูสพม.33 (SMART TEACHERS) : “KRUDEE”  
    K = Knowledge (มีความรู้)  
   R = Responsibility (มีความรบัผิดชอบ)  
   U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลย)ี  
   D = Development (มีการพัฒนา)  
    E1 = Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)  
   E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม)  
   3. คุณลักษณะของบุคลากร สพม.33 (SMART EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN”  
   P = Personality (บุคลิกภาพ)  
   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
   A = Attitude (เจตคต)ิ  
   S = Service mind (บรกิารเป็นเลิศ)  
   A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสมัฤทธ์ิ)  
   N = Network Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม)  
  4. คุณลักษณะของนักเรียน สพม.33 (SMART STUDENTS) : “DEKSAREN”  
   D = Democracy (มีความเป็นประชาธิปไตย)  
   E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม  
   K = Knowledge (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มทีักษะจ าเป็นในศตวรรษที ่21)  
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   S = Sufficiency หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
   A = Achievement การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  
   R = Responsibility มีความรับผิดชอบ  
   E = Enjoy (มีความสุข)  
   N = Network (สร้างเครือข่าย) 
 

กลยุทธ์/เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
เป้ำหมำยท่ี 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำมีควำมรัก
ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   ตชว.ที่ 1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรูท้ี่สะท้อนความรกัและการธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
   ตชว.ที่ 2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอน/กจิกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองด ี
   ตชว.ที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสงัคม
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
เป้ำหมำยท่ี 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำพ้ืนท่ี
ชำยแดนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   ตชว.ที่ 4 ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน รอ้ยละ 
50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
   ตชว.ที่ 5 ร้อยละ100 ของนักเรียนพื้นที่ชายแดนที่
ได้รับการพัฒนาทกัษะอาชีพ สามารถมีงานท า น าไป
ประกอบอาชีพในทอ้งถ่ินเพิม่ขึ้น 
   ตชว.ที่ 6 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในพื้นที่
ชายแดนที่จัดการเรียนการสอนโดยบรูณาการ
หลักสูตรใหส้อดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษา
ถ่ินเพิ่มข้ึน 
 
 

 
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดแทรก/บูรณาการถึง
ความรัก เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข/
สังคมพหุวัฒนธรรม 
  2. มีการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมถึงความรัก ความ
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์/ระบอบ
ประชาธิปไตย 
  3. การจัดป้ายนิเทศ 
  4. การประกวดภาพยนตรส์ั้นที่เกี่ยวข้องถึงความรกั
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 
 
1.จัดกิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
3.จัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรทอ้งถ่ินจงัหวัด
สุรินทร์ เพือ่การประกอบอาชีพ 
4.จัดกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน 
5.จัดกิจกรรมโครงงานอาชีพ 
5.ศึกษาดูงานแหลง่เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับการ
ประกอบอาชีพ/สังคมวัฒนธรรม  
6.จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
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เป้าหมายที ่3 นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาได้รับ
การศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม ่ 
ตชว.ที ่7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีจ่ัด
กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
ตชว.ที ่8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน จัดกิจกรรม เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
ตชว.ที ่9 ร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีระบบ
การบรูณาการที่เข้มแข็งในการปอ้งกันและแก้ไข ภัย
คุกคามในรูปแบบใหม ่ 
ตชว.ที ่10 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาปลอด ยาเสพ
ติดและอบายมุข  
ตชว.ที ่11 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาไม่มีคดี
ทะเลาะวิวาท  
ตชว.ที ่12 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
  
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน  
เป้าหมายที ่1 นักเรียนระดบัมัธยมศึกษามีทกัษะที่
ส าคัญจ าเป็นและมสีมรรถนะตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
ของประเทศ  
ตชว.1 จ านวนนักเรียนเรียนตอ่สายอาชีวศึกษา
เพิ่มข้ึน  
เป้าหมายที ่2 : สถานศึกษา จัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ในรูปแบบทวิศึกษา/หลักสูตรระยะสั้น  
ตชว.ที ่2 ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษา
รูปแบบทวิศึกษา/หลักสูตรระยะสั้น เพิ่มข้ึน  
ตชว.3 จ านวนหลกัสูตรของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาทวิศึกษา(Dual Education) มีการเปิด
สาขาวิชาที่เพิ่มข้ึน  
ตชว.ที่ 4 ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ
และหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิม่ขึ้น 

 1.จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจสร้างภูมิคุ้มกัน
ปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
โดยเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้อง  
 2.จัดกิจกรรมแบบการเรียนรู้แบบ บูรณาการใน
โรงเรียนเพื่อเสริมประชาธิปไตย  
 3.จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข เช่น 
การรณรงค์ โครงการสถานศึกษาสีขาว การสุม่ตรวจ
สาร เสพติด  
 4.จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ปลูกฝังโรงเรียน
คุณธรรมจริยธรรม เช่น ครูพระสอน ค่ายคุณธรรม  
 5.การประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดหลักสูตรทวิศึกษาโดยจัดทา MOU ร่วมกบั
สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที ่ 
ทา MOU กับสถานศึกษาที่สอนสายอาชีวศึกษา  
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เป้ำหมำยท่ี 3: การวิจัยและพฒันาเพือ่สร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่นาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
ตชว.ที ่5 จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพิม่ขึ้น  
ตชว.ที ่6 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพฒันา
นวัตกรรม เพิ่มข้ึน  
ตชว.ที ่7 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดร้ับรางวัล
เพิ่มข้ึน  
เป้ำหมำยท่ี 4: นักเรียนมีทักษะควำมรู้ควำม 
สำมำรถ สมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  
ตชว.ที ่8 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ตชว.ที ่9 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มข้ึนตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
ตชว.ที ่10 นักเรียนทีม่ีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพิม่ขึ้นตามเกณฑท์ี่
สถานศึกษาก าหนด  
ตชว.ที ่11 นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน เพิ่มข้ึนตาม
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด  
เป้ำหมำยท่ี 5 : สถำนศึกษำจัดกิจกรรม/กระบวน 
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำน  
ตชว.ที ่12ร้อยละ 100ของสถานศึกษาจัดการศึกษา
ได้ตามมาตรฐานของหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตชว.ที ่13 ร้อยละ 100ของสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของ
นักเรียน  
ตชว.ที ่14 ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีการจัดการ
เรียนการสอนผ่านกระบวนการ Active Learning  
ตชว.ที ่15 ร้อยละ 100ของสถานศึกษา มีการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางสะเตม็ศึกษา(STEM 
Education)  
ตชว.ที ่16 ร้อยละ 100ของสถานศึกษา มีการใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลัและแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรม  
ตชว.ที ่17 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผู้บริหาร

1. สนับสนุนส่งเสริมการทาวิจัยในรูปแบบ STEM 
และประกวดแข่งขันใหเ้ป็นรูปธรรม  
2. สนับสนุนให้บุคลากรไดจ้ัดทางานวิจัยและมกีาร
พัฒนานวัตกรรมในการประกวดแข่งขันระดบัต่างๆ  
3. จัดท าโครงการประกวดแข่งขัน วิจัย นวัตกรรม
และยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล  
จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลควบคู่กบัการ
พัฒนาเป็น 3 ระยะ  
 
 
 
 
1.จัดระบบนเิทศกากบัติดตาม  
2.สรปุรายงานผล  
3.ประกาศช่ืนชมยกย่องสถานศึกษา  
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สถานศึกษา ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการนเิทศติดตามการด าเนินงาน  
 
เป้ำหมำยท่ี 6 : ระบบการวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ  
ตชว.ที ่18 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีระบบวัด
และประเมินผลตามหลกัสูตรสถานศึกษา  
 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
เป้ำหมำยท่ี 1 : ระบบการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
ตชว.ที ่1 มีแผนอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระยะ 1 ป ีระยะ 3 ป ีและระยะ 10 ป ี
 
 
เป้ำหมำยท่ี 2: ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน  
ตชว.ที ่2 ร้อยละ 100 ของข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
ตชว.ที ่3 ร้อยละ 100 ของข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการและยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน  
ตชว.ที ่4 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนา
อย่างน้อย 50 ช่ัวโมง/ป ี 
 
เป้ำหมำยท่ี 3 : ระบบบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำม
เป็นธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสรมิให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
ตชว.ที ่5 มีฐานข้อมูลการสรรหาและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ภายใต ้กคศ. ก าหนด  
ตชว.ที ่6 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครบตามความต้องการ
และจ าเป็น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ให้โรงเรียนจัดทาแผนอัตรากาลังตามแผนฯ ระยะ 1 
ป ีระยะ 3 ป ีและระยะ 10 ป ีเพื่อเป็นข้อมลู
อัตราก าลงัของเขต  
 
 
 
1.โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้ครทูุกคนเข้ารบัการ
อบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการ/
ความจาเป็นของโรงเรียน  
2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการ PLC โดย
การจัดช่ัวโมง PLC ให้ครูได้พัฒนาครบตามเกณฑ ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดท าระบบสารสนเทศ การสอบบรรจ ุแต่งตั้ง
ข้าราชการคร ูเพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผน
อัตราก าลงั  
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ตชว.ที ่7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีม่ีบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ์ 
ตชว.ที ่8 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลยกยอ่งเชิดชูเกียรต/ิวิทย
ฐานะ  
 
 
กลยุทธ์ท่ี 4 ขยำยโอกำสกำรเขำ้ถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
เป้ำหมำยท่ี 1 : แหล่งเรียนรู้ ตำรำงเรียน นวัตกรรม 
และสื่อกำรเรยีนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน  
ตชว.ที ่1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแหลง่เรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
ตชว.ที ่2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามจี านวนแหลง่
เรียนรู ้สื่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ  
ตชว.ที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีระบบคลงั
สื่อ และนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ สามารถ
ให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้  
 
เป้ำหมำยท่ี 2 : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำม
เสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
ตชว.ที ่4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีประชากร
อายุ 12 –14 ป ีได้เข้าเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุกคน  
ตชว.ที ่5 สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรอื
เทียบเท่า (15 –17 ป)ี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 –17 
ป ีเพิ่มข้ึน  
ตชว.ที ่6 ร้อยละ 100ของจ านวนนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ  
ตชว.ที ่7 ร้อยละ 100ของจ านวนนักเรียนพิการไดร้ับ
การพัฒนาตามแผนพฒันาการศึกษา (IEP) ตาม
ศักยภาพที่เหมาะสม  
ตชว.ที ่8จ านวนนักเรียนออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 3  
ตชว.ที ่9 ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีจ่บการศึกษา
ตามหลกัสูตรในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สร้างเว็ปไซต์ความรู้ออนไลน ์ 
2. ประชาสัมพันธ์  
3. ก ากับ ติดตาม การเข้าใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ประชาสมัพันธ์  
2.แนะแนว/เยี่ยมบ้านนักเรียน  
3.จัดกิจกรรมพเิศษ  
4.เพิ่มงบประมาณในการพฒันา  
5.สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง  
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เป้ำหมำยท่ี 3 : กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำ ผ่ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ  
ตชว.ที ่10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามรีะบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การศึกษาที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของนกัเรียนและผู้ใช้บรกิาร
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
ตชว.ที ่11 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการผลิต
สื่อการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตชว.ที ่12 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับบรกิาร
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู  
 
เป้ำหมำยท่ี 4 : ระบบข้อมูลรำยบุคคลและ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล  
ตชว.ที ่13 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามรีะบบ
ฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ถูกต้อง ทันสมัย 
สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล ใช้
ประโยชนร์่วมกันได ้ 
ตชว.ที ่14 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามรีะบบ
สารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่
เป็นระบบ ครอบคลุมถูกต้อง และเป็นปจัจบุัน 
สามารถอ้างอิงได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน กา
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และ
รายงานผล  
กลยุทธ์ท่ี 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำยท่ี 1 : นักเรียน ข้ำรำชกำรครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  
ตชว.ที ่1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหาร
จัดการขยะอย่างครบวงจร อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตชว.ที ่2 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  
ตชว.ที ่3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหาร

 

 
- พฒันาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูและติดตาม
การใช้งานให้ตอ่เน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-จัดศูนย์สารสนเทศให้ครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้อง 
เพื่อใหทุ้กกลุ่มงานสามารถนาเข้าข้อมลูสารสนเทศมา
ใช้ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.ส่งเสริมพฒันาระบบการบรหิารจัดการค านงึถึง
ปัจจัยสิง่แวดล้อม  
2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม  
3.ส่งเสริมการบริหารจัดการทัง้ปจัจัย กระบวนการ 
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
4.มีการเขียนโครงการก าหนดผูร้ับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนโดยมอบหมายให้ใหส้านักงานเขตพื้นที่
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จัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม  
เป้ำหมำยท่ี 1 : ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  
ตชว.ที ่1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคุณภาพตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560  
ตชว.ที ่2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบรหิารจัดการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล  
 
เป้าหมายที ่2: ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
ตชว.ที ่3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีภาคี
เครือข่ายทีส่่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 
เป้ำหมำยท่ี 3: รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับประเภทสถำนศึกษำ  
ตชว.ที ่4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามรีะบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามประเภท
ของโรงเรียน  
 

การศึกษาร่วมกบัสหวิทยาเขต  
 
 
 
 
 
 
-มีการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาอย่างต่อเนือ่ง  
 
 
 
 
 
 
1.สร้างเครอืข่ายส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกด้าน  
2.สร้างกิจกรรมที่ให้ความร่วมมอืกับชุมชนในทกุๆ 
ด้าน  
 
 
1.ส่งเสริมสถานศึกษาแต่ละขนาดให้บริหารจัดการ
ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด  
2.จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ให้โรงเรียนเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
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   20 ข้อปฏิบัติท่ีควรปฏิบัติ ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสถำนศึกษำ  
สังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  

1. มีครูเวร รับ-ส่งนกัเรียนตอนเช้าและช่วงเลกิเรียน  
2. การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์เครื่องแบบราชการ วันพุธ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันศุกร์ชุดผ้าไทยพื้นเมือง  
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยกลวิธีสอนที่

หลากหลาย  
4. สร้างภาคีเครอืข่ายระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรมาพฒันาการศึกษา เช่น ครูมี

จ านวนน้อยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้ปกครอง มาเป็นวิทยากรท้องถ่ิน  
5. ให้ครูที่ปรึกษาพานักเรียนพูดคุย สรุปสิ่งดงีาม สวดมนต์แบบสั้น ยกเก้าอี้ข้ึนโต๊ะ ท าความสะอาด

โรงเรียนทกุวันทาการก่อนกลับบ้าน  
6. ให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม ทุกวันท าการ ทุกโรงเรยีน  
7. ให้มีการสวดมนต์ยาวท านอง สรภัญญะทุกวันศุกร ์ 
8. จัดให้มีครเูวรและมีการบันทกึเวรประจ าวัน  
9. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน (PBB) ให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสุด  
10. ปรับระบบการบรหิารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอรปัช่ัน ให้

เป็นปจัจัยหนุนในการเสรมิสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างขวัญกาลงัใจ ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที ่ 

11. ปลูกฝงัจิตสาธารณะให้นกัเรียนช่วยงานพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนและสงัคม  
12. ให้นักเรียนมีเป้าหมายชีวิต โดยโรงเรียนเป็นผูส้่งเสริม สนับสนุน แนะนาเป้าหมายชีวิตของ

นักเรียน  
13. ลูกสรุินทร์ตอ้งมีคุณสมบัต ิ4 ด้าน คือ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู ้ 
14. ส่งเสรมิการเล่นกีฬา การออกกาลงักายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน  
15. พัฒนานักเรียนให้คัดลายมือไทยด้วยตัวบรรจง  
16. ใช้วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กลอ่มเกลาจิตใจนักเรียนอย่างจรงิจงั ให้นักเรียนได้ฝกึปฏิบัตจิรงิ  
17. จัดท าแนวปฏิบัติการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์สมาร์ทโฟนของนักเรียนเพื่อการเรียนการสอน  
18. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
19. จัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้

โรงเรียนจัดท าโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน  
20. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานทีเ่กี่ยวข้องกับการจดัการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการจัด

กิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน จัดอบรมครูในวันหยดุ หรือวันเสาร-์อาทิตย์ ส่งเสรมิการทางานของครูผู้
ทรงคุณค่า(เกษียณอายุราชการ) หรอืผูม้ีจิตอาสา 
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  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึษำของโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 
 
  โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  ได้น านโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ค่านิยม 12 ประการ นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโยบายของหน่วยงานต้นสงักัดและผลการด าเนินงานของ
โรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ทิศทางของสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี 
พ.ศ. 2563 
 
อัตลักษณ์ 
 อัธยาศัยดี มีจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ 
 ยิ้มแย้ม แจ่มใส ร่วมใจสามัคคี 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน

การจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามมาตรฐานสากล โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเข้าใจหลักศาสนา ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและ
ประเพณีในท้องถ่ิน ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต พลานามัยสมบูรณ์ 
และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเหมาะสม
กับการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 5 เน้นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นผู้มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มี ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ผู้เรียนเป็นผู้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. โรงเรียนมีการสง่เสรมิจดักระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านตามมาตรฐานสากล 

5. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสือ่สารภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครูและนักเรยีน
ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

7. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

 
เป้ำหมำยภำพรวมตำมภำรกิจหลัก 

1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการ และลดอัตรา
การออกกลางคันของนักเรียน 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถ่ินที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
6. พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดงำน /โครงกำร/กิจกรรมกำรด ำเนนิงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

1. ประมำณกำรรำยรับ พ.ศ. 2561 

 ประมำณกำรจ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2561 
 

จ ำนวนนักเรียน ป.6 ในเขตพ้ืนท่ีบริกำร 
โรงเรียน จ ำนวน 

บ้านบักจรงั  43  คน 
เพียงหลวง  13  คน 
บ้านปราสาทเบง  29  คน 
หวลถวิล   0 คน 

รวม           85       คน 
 

จ ำนวนนักเรียน ม.3 ท่ีมีรำยชื่อในปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียน จ ำนวน 

ปราสาทเบงวิทยา 65 คน 
รวม 65 คน 

 
 ประมำณกำรจ ำนวนนักเรียนโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำปีกำรศึกษำ 2561 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน หมำยเหต ุ
ม. 1 51 คน 60% ของจ านวนนักเรียน ป.6 เขตพื้นที่บริการ ปี 2560 
ม. 2 41 คน ยกมาจากจ านวนนักเรียน ม.1 ปี 2560 
ม. 3 78 คน ยกมาจากจ านวนนักเรียน ม.2 ปี 2560 

รวม 170 คน  
ม. 4 47 คน 60% ของจ านวนนักเรียน ม. 3 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ปี 2560 
ม. 5 30 คน ยกมาจากจ านวนนักเรียน ม.4 ปี 2560 
ม. 6 47 คน ยกมาจากจ านวนนักเรียน ม.5 ปี 2560 

รวม        124 คน  
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 ประมำณกำรรำยรับ พ.ศ. 2561   
แหล่งที่มาของเงิน จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ก.เงินนอกงบประมำณ  ม.ต้น 170 คน 
เงินอุดหนุนรำยหัว ม.ปลาย 124 คน 

ม.ต้น 3,500 x 170 = 595,000.- รวมทั้งสิ้น 294 คน 
ม.ปลาย 3,800 x 124 = 471,200.-    
 รวมเงินอุดหนุนรำยหัว  1,066,200.-   

เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
 

เงินบริจาค 200 x 294= 58,800.- 

* ค่าจ้างครูต่างประเทศ  
294 คือจ านวนนักเรียนทีส่ามารถ
บรจิาคได้ 

รายได้สถานศึกษา 0.00 
  รวมเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  58,800.- 

 ข.เงินงบประมำณ  
 เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   

ม.ต้น 880 x 170 = 149,600.-   
ม.ปลาย 940 x 124 = 116,560.-   
 รวมเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    266,160.-   

งบปัจจัยพื้นฐำน   
ร้อยละ 50 ของนักเรียน ม.ต้น 3,000 x 85 = 255,000.- 

  รวมงบปัจจัยพื้นฐำน   255,000.- 
 งบเรียนฟรี 15 ปี 
 ม.ต้น 660 x 170 = 112,200.- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.ปลาย 730 x 124 = 90,520.- 
 รวมงบเรียนฟรี 15 ปี    202,720.- 

 
งบประมาณส ารอง 10 % * 184,888.- 

* ตัดออกมาจากงบรวมทั้งหมด 10 
% 

รวมงบประมำณท้ังหมด 1,848,880.-   
 
รวมงบประมำณท้ังหมด 1,848,880.- 
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2. กำรจัดสรรงบประมำณ แยกตำมกลุ่ม 
  กลุ่มงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ หมายเหต ุ

1. งานบรหิารวิชาการ 60.00% 9 1,109,328.-     
2. งานบรหิารทั่วไป 7 % 8 129,421.60.- 

30% 
554,664 

  
  
  

3. งานบรหิารบุคคล 6.64% 1 122,765.63 
4. งานบรหิารงบประมาณ 16.36 % 1 302,476.77.- 

5. งบประมาณส ารอง 10.00% - 184,888.-     
รวม 

 
1,848,880.-     
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กำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 

ที่   ชื่อโครงกำร/กิจกรรม   งบประมำณ   ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ  

 สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน  

 สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33  

 สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ.  

 สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน  

   กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  1,109,328.       

1  โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิด  3,000.00   ครูบุษบำ  1,5 1,2,4 1,2,4 1 

   1. สอดแทรกกระบวนการคิดในการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ  

-     ทุกกลุ่มสาระ  1,5 1,2 1,2 1 

   2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  3,000.00     วราวุธ 1 1,4 1,4 1 
2  โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน       25,000.00  ครูเจตริน 1,2 1,2,4 1,2,4 1,3 

   1 สัปดาห์ห้องสมุด  10,000.00  เจตริน 1 1,4 1,4 1,3 
   2 ประกวดยอดนักอ่าน                 -  อรุณโรจน์ 1,2 1,2 1,2 1,3 
   3 กระเช้าหนังสือเคลื่อนที่  -  เจตริน 1 1,2 1,2 1,3 
   4 แนะน าหนังสือน่าอ่าน  -  เจตริน 1 1,2 1,2 1,3 
   5 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ชวนเพื่อนอ่าน

ผ่านเฟสบุ๊ก  
-  เจตริน 1 2,4 2,4 1,3 

   6 กิจกรรมบรรณารักษ์อาสา  2,000.00  เจตริน 1 1,2 1,2 1,3 
   7 จัดหาหนังสือและวารสารห้องสมุด  13,000.00  เจตริน 1 1,4 1,4 1,3 
   8 กิจกรรมพี่สอนน้องอ่าน  -    อรัญณิการ์ 1 1,4 1,4 1,3 
   9 กิจกรรมบันทึกรักการอ่านและการ

สืบค้น  
-    อรุณโรจน์ 1 1,4 1,4 1,3 

  10 แข่งขันสารานุกรมไทย  -    อรุณโรจน์ 1 1,2 1,2 1,3 
3  โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  8  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
20,000.00  ครูไพลิน 1,3 1,4 1,4 3 

   1. ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
         - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระภาษาไทย        

2,500.00  
  

อรุณโรจน์ 1,3 1,4 1,4 3 

  

   2. ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

2,500.00   วิวัฒน์  1,3 1,4 1,4 3 
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ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33 

สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ. 

สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน 

   3. ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
        - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการ  

2,500.00  
  

 บุษบา  1,3 1,4 1,4 3 

  
   4.ส่งเสริมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม  
2,500.00  

 
 จุฑามาศ  

  
1,3 1,4 1,4 3 

  
   5. ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา  
      - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระฯ  

         
2,500.00  

 

 ลัดดา  1,3 1,4 1,4 3 

    

   6. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
        - กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ดนตรี  

2,500.00  
  

ธนธร  1,3 1,4 1,4 3 

  
   7. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  
      - กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระฯ  

2,500.00  
 

 สุพจน์  1,3 1,4 1,4 3 

    

   8. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  
       -กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา  

      2,500.00  
 

  

 ปาณิสรา  1,3 1,4 1,4 3 

  

4  โครงกำรส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู ้ 

-     ครูไพลิน  1,3 1,2 1,2 3 

 

กิจกรรมประเมินผลการใช้หลักสูตร - ไพลิน 1,3 1,2 1,2 3 
กิจกรรมปรับปรับปรุงหลักสูตร - ไพลิน 1,3 1,2 1,2 3 
กิจกรรมนิเทศตามการเรียนการสอน - บุษบา 1,3 1,2 1,2 3 
กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน - บุษบา 1 1,2 1,2 3 
กิจกรรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน - ไพลิน 1 1,2 1,2 3 
กิจกรรมอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

- ไพลิน 1,3 1,2 1,2 3 

5  โครงกำรพัฒนำระบบวิชำกำร  185,000.00   ครูอรุณรัตน ์ 3 1,4 1,4 2 

   - วัดผล  50,000.00   ไพลิน  3 1,4 1,4 2 
   - ทะเบียน  15,000.00   ลัดดา  3 1,4 1,4 2 
   - ส านักงานวิชาการ  120,000.00   อรุณรัตน์  3 1,4 1,4 2 
   กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบ

มาตรฐาน  
-     ไพลิน  

    3 
1,4 1,4 2 
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ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33 

สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ. 

สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน 

6  โครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ สู่คุณภำพ
ผู้เรียน  

793,828.00   ครบูุษบำ  1,2,5 1,5 1,5 1 

 A  กิจกรรมค่ำยวิชำกำร  50,000.00   บุษบา  1 1,5 1,5 1 
 A  กิจกรรมทัศนศึกษำ  105,000.00   สุพจน์  1 1,5 1,5 1 
   กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  60,000.00   บุษบา  1 1,2 1,2 1 
   กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ Open House  20,000.00   บุษบา  1 1,5 1,5 1 
   กิจกรรมซ่อมเสริม  -   ไพลิน  1 1,4 1,4 1 
   กิจกรรมวันคริสต์มาสต์/วันปีใหม่  20,000.00   ปาณิสรา  1,5 1,4 1,4 1 
   กิจกรรมสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ  20,000.00   อรุณโรจน์  1 1,4 1,4 1 
   กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  10,000.00  เจตริน 1,5 1,4,5 1,4,5 1 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 10,000.00 พิศเจริญ 1,5 1,4 1,4 1 
 A  กิจกรรมลูกเสือเนตรนำร ี 30,000.00   วชิรวิชญ์  1,2 1,5 1,5 1 

   กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อสืบค้น (อินเตอร์เน็ต)  

73,868.00 
73,868.00   

 วิวัฒน์  1,5 1,6 1,6 1 

 A  กิจกรรมชีวิตกับ ICT  31,160.00   ธิดารัตน์ 1,5 1,4 1,4 1 

   กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (ใช้ในงบ 
ICT)  

-    พิศเจริญ  1,5 4 4 1 

   กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ  -     สุพจน์  1,5 1,4 1,4 1 
 B  กิจกรรมส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา  255,000.00   วิวัฒน์  1,5 4 4 1 
 C  กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่อาเซียน  58,800.00  จุฑามาศ  1,5 1,2 1,2 1 

7  โครงกำรส่งเสริมระบบงำนประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

8,000.00   ครวูรภิญญำ  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

                  -     วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมประชุมก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

-   วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมประชุมก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย  

                  -     วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรฐานสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติ   

-     วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมนิเทศติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน  

3,000.00   วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

5,000.00   วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง  SAR  

-     วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 

   กิจกรรมพัฒนาส านักงาน  -     วรภิญญา  3 4,6 4,6 4 
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ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33 

สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ. 

สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน 

8  โครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม  54,500.00   ครจูุฑำมำศ  2,6 2,5 2,5 1,3 

   กิจกรรมที่ 1 การประกวดมารยาทไทย  1,500.00   จุฑามาศ  2 2 2 1,3 
 A  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม  
50,000.00  จุฑามาศ 2 1,4,5 1,4,5 1,3 

   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์  -     สุพจน์  2,6 5 5 1,3 
   กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้สุด

สัปดาห์  
-     สุพจน์  2 2 2 1,3 

กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนสุขภาวะ 3,000 ลัดดา 2 2 2 1,3 
9 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 20,000 ครูไพลิน 1,2,5 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 

กิจกรรม พละศึกษา 2,000 ฉลอง 2 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม เกษตร 3,000 สุพจน์ 2 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม ดนตรี 2,000 วราวุธ 2 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม วิชาการ 2,000 บุษบา 1 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม เทคโนโลยี (หนังสั้น) 1,000 พิศเจริญ 1,5 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม คหกรรม 6,000 ลัดดา 2 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม งานช่าง 3,000 วชิรวิชญ์ 2 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 
กิจกรรม เรารัก ป.บ.ว. 1,000 ไพลิน 1,2 1,2,4,5 1,2,4,5 1,3 

กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 122,765.63  4 3,6 3 3,6 1,3 

10  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร  

122,765.63  ครูวชิรวิชญ์  4 3 3 2,3 

   1. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว        57,765.63   วชิรวิชญ์  4 3,6 3,6 2,3 
  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  10,000   วชิรวิชญ์  4 3 3 2,3 
  3. กิจกรรมอบรมสัมมนา  20,000   วชิรวิชญ์  4 3 3 2,3 
  4. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ  
-     วชิรวิชญ์  4 3 3 2,3 

  5. กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ  20,000   วชิรวิชญ์  4 3 3 2,3 
   6.กิจกรรมศึกษาดูงาน  15,000     วชิรวิชญ์  4 3 3 2,3 

กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณ 302,476.77  1,3 6 2,4 6 

11  โครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำร
งบประมำณ  

302,476.77  ครูวิวัฒน ์ 3 6 6 2 

   1. ค่าสาธารณูปโภค  80,000   วิวัฒน์  3 6 6 2 

   2. ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  19,756.77   สุพจน์  3 6 6 2 

   3. จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ใช้งบจัดซ้ือวัสดุ
วิชาการ)  

-        อรญัณิการ์ 3 6 6 2 

 D 
 
 
 

 4. กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  202,720.00  วิวัฒน์ 1 4 4 2 
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ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33 

สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ. 

สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 129,421.60    2 1,4,5,6 1,4,5,6 2 

12  โครงกำรภูมิทัศน์ร่มรื่นสดชืน่สะอำดตำ  20,000.00   ครสูุพจน ์ 2 5 5 2 

   กิจกรรม Big Cleaning Day  2,000.00   ธนธร  2 5 5 2 

  ประกวดห้องเรียนคุณภาพ  2,000.00  ธนธร 2 5 5 2 

  กิจกรรมประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบ   1,000.00  วราวุธ 2 5 5 2 

  กิจกรรม ๕ ส  12,000.00   ฉลอง  2 5 5 2 

 กิจกรรมปรับปรุงโรงอาหาร   เงินนอกแผนปี 
60  

 เกียรติศักดิ์  
 

2 5 5 2 

  พัฒนาแหล่งเรียนรู้                -     สุพจน์ 2 4,5 4,5 2 

       

13  โครงกำรวันส ำคัญต่ำงๆ  26,000.00   ครูสุพจน ์ 2,6 2 2 1,3 

   กิจกรรมที่ 1 วันอาเซียน          1,500.00    จุฑามาศ 2,6 2 2 1,3 
   กิจกรรมที่ 2 วันอาสาฬหบูชาและวัน

เข้าพรรษา  
2,000.00   จุฑามาศ 2,6 2 2 1,3 

   กิจกรรมที่ 3 วันแม่แห่งชาติ  10,000.00   วรภิญญา  2,6 2 2 1,3 
   กิจกรรมที่ 4 วันปิยะมหาราช  1,500.00   สุพจน์  2 2 2 1,3 
   กิจกรรมที่ 5 วันลอยกระทงร่วมกิจกรรม

กับชุมชน  
1,000.00   วชิรวิชญ์  2,6 2 2 1,3 

   กิจกรรมที่ 6 วันพ่อ  3,000.00   สุพจน์  2,6 2 2 1,3 
   กิจกรรมที่ 7 วันไหว้ครู   5,000.00   สุพจน์  2 2 2 1,3 

 กิจกรรมที่ 8 ประเพณีแซนโฏนตา 2,000.00 จุฑามาศ 2,6 2 2 1,3 
14  โครงกำรพัฒนำระบบดูแลนักเรียน  6,500.00   ครูวชริวิชญ์  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมโฮมรูม                 -     ครูที่ปรึกษา  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมรู้จักผู้เรียนรายบุคคล                 -     ครูที่ปรึกษา  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมคัดกรองนักเรียน                 -     ครูที่ปรึกษา  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน                  -     ครูที่ปรึกษา  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน                  -     ครูที่ปรึกษา  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมส่งต่อ                  -     ครูที่ปรึกษา  3 1,6 1,6 2,3 

   การเยี่ยมบ้านนักเรียน  1,500.00   ครูวรภิญญา  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรม กยศ. เพื่ออนาคตที่สดใส(4,200)                  -     งานแนะแนว  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่ออนาคต          3,000.00     ธิดารัตน์  3 1,6 1,6 2,3 

   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  2,000.00   สุพจน์  3 1,6 1,6 2,3 

15  โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  5,000.00   ครูสุพจน ์ 1,2 2,5 2,5 1,3 
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ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33 

สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ. 

สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน 

    กิจกรรมสหกรณ์              3,000    พิศเจริญ 1,2 4 4 1,3 
    กิจกรรมออมวันน้ีชีวีมีสุข                  -    เสนอ  2 4 4 1,3 

    กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่
หมวกกันน็อก  

                -     สุพจน์  2 4 4 1,3 

    กิจกรรมธนาคารขยะ                  -    ฉลอง 1,2 4,5 4,5 1,3 

    กิจกรรมด านาปลูกข้าวและสวนยางพารา  5,000.00   สุพจน์  2 4,5 4,5 1,3 

    กิจกรรมท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ประจ าวัน  

                -     วราวุธ  2 4 4 1,3 

    กิจกรรมบันทึกความดี                  -     จุฑามาศ 2 4 4 1,3 

    กิจกรรมท าสมาธิก่อนเรียน                  -     สุพจน์  2 4,5 4,5 1,3 

16  โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน  5,000.00   วชิรวิชญ์  6 2,6 2,6 2 

    กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

4,000.00   วชิรวิชญ์  6 2,6 2,6 2 

    กิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์          1,000.00     ลัดดา  6 2,6 2,6 2 

    กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา                  -     วราวุธ  6 2,6 2,6 2 

17  โครงกำรส่งเสริมระบบบริหำรทั่วไป  15,421.60   ครูสุพจน ์ 3 5 5 2 

   กิจกรรมวางแผนการด าเนินงานบริหาร
ทั่วไป  

                -     สุพจน์  3 5 5 2 

   กิจกรรมพัฒนาธุรการและสารบรรณ  1,000.00   ปาณิสรา  3 5 5 2 

   กิจกรรมงานปฏิคม          2,000.00   ปาณิสรา  3 5 5 2 

   กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ          1,000.00    เกียรติศักดิ์  3 5 5 2 

   กิจกรรมพัฒนาระบบโสตฯ          2,000.00     ธนธร 3 5 5 2 

   กิจกรรมรับนักเรียน  1,000.00   จุฑามาศ  3 5 5 2 

   กิจกรรมปฐมนิเทศ  2,000.00   สุพจน์  3 5 5 2 

   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  5,000.00   สุพจน์  3 5 5 2 

   กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน  1,421.60   ธิดารัตน์  3 5 5 2 

18  โครงกำร สุขภำพดี ชีวีมีสุข  51,500.00   ครูลัดดำ  1,2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต                  -     ลัดดา  1,2 1 1 1 

   กิจกรรมจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์  3,000.00   วราวุธ  1 1 1 1 

   กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค                  -     ลัดดา  1 1 1 1 

   กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง            500.00     ลัดดา  1,2 1 1 1 

   กิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย                  -     ฉลอง  1 1 1 1 
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ที่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ฝ่ำย/งำน/
กลุ่มสำระ 

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน 

สนองกล
ยุทธ์ เขต 
สพม.33 

สนอง
กลยุทธ์ 
สพฐ. 

สนอง
มำตรฐำน
โรงเรียน 

   กิจกรรมรณรงค์ต้านโรคเอดส์ เพศศึกษา 
ยาเสพติด  

2,000.00   ลัดดา  1 1 1 1 

   กิจกรรม To Be Number One                  -     ลัดดา  1,2 1 1 1 

   กิจกรรมกีฬาสีภายในและกีฬาภายนอก     ลัดดา  1,2,6 1,2,4 1,2,4 1 

             - กีฬาสีภายใน  25,000.00  

             - กีฬาภายนอก  20,000.00  

   กิจกรรมบริจาคโลหิต  1,000.00   ลัดดา  1 1 1 1 

19  โครงกำรประชำธิปไตยเบ่งบำนที่บ้ำน
เหลืองฟ้ำ  

                 -       ครเูจตริน 2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  -     วราวุธ  2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้ารองหัวหน้าห้อง                  -     ที่ปรึกษา  2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะสี                 -     งานกิจการ  2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมคนดีศรีปราสาทเบง                  -     งานกิจการ  2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภา
นักเรียน  

   งานกิจการ  2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมน าเสนอความรู้หน้าเสาธง (บูรณา
การ 8 กลุ่มสาระ)  

                -     งานกิจการ  2 1,2 1,2 1 

   กิจกรรมท าสมาธิก่อนเรียน                  -     งานกิจการ  2 1,2 1,2 1 

 

 

หมำยเหตุ * แบ่งงบที่ได้รับตามโครงการ ตามตัวอักษรหรอืสีด้านล่าง 

A งบพัฒนำผู้เรียน 266,160.00  

B งบปัจจัยพื้นฐำน 255,000.00  
C เงินบ ำรุงกำรศึกษำ  58,800.00  
D งบเรียนฟรี 15 ปี 202,720.00  
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โครงกำรต่ำงๆ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                แผนปฏิบตักิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  56 

 

โครงกำรส่งเสริมทักษะกระบวนกำรคิด 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  อ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

................................................................... 
แผนงำน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลักสูตร 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ท่ี 1,5 
สอดคล้องกับมำตรฐำน ด้านผู้เรียน    มาตรฐานที่  1   
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1,2,4 
ผู้รับผิดชอบ นางบุษบา  อาจพรหมและคณะ 
ลักษณะงำน/โครงกำร โครงการใหม ่
ระยะเวลำด ำเนินกำร     กรกฎาคม  2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 )
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้และคุณธรรมมจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกันกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี ้ 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรบัประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยเพือ่สร้างสรรค์ประเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง โดย
ต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน 12  ประการ และใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมเป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง มเีป้าหมายหลักเพื่อการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข สิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าใหเ้ป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล คือ ผู้เรียนจะต้องมกีระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เพราะหากผู้เรียนคิดเป็นกจ็ะมเีหตุมผีล รู้ถูกรูผ้ิด รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสม สิง่ใดไม่เหมาะสม เป็นต้น  

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจงึได้จัดโครงการส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิด เพื่อสร้าง
กระบวนการ  ที่จะท าให้ผูเ้รียนคิดเป็น กระตุ้นใหผู้้เรียนได้พฒันาการคิดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง เด็กและ
เยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าย่ิง หากได้รบัการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพฒันา
ประเทศชาติให้เจรญิพัฒนาได้ต่อไป    
 2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 
 3. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรเิริม่ สร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะหเ์ป็น กล้าคิด แสดงออก และกล้า

ตัดสินใจ อย่างน้อยร้อยละ 85 
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 3.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีความคิดแบบองค์รวม คิดเป็นร้อยละ 85  

3.1.3 ผู้เรียนสามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ คิดเป็นร้อยละ 85  
3.1.4 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกแง่ดี และมจีินตนาการ คิดเป็นร้อยละ 85 
 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรปุความคิดรวบยอด คิด

อย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 
ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ มองโลกแง่ดีและ
มีจินตนาการ 

 
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทกุรายการเท่าที่จ่ายจรงิ) 

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
 

1. สอดแทรกกระบวนการคิดใน
แผนการจัดการเรียนการสอนทกุกลุ่ม
สาระ 

- -       - 
 

พฤษภาคม 61 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

2. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการ
คิด 

-  3,000 
 

พ.ค.61- มี.ค.
62 

นายวราวุธ 

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ จำกงบ ............................................... จ ำนวน  -  บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน 3,000 บำท 
                        รวม     3,000    บำท 

ท่ี กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1  สอดแทรกกระบวนการคิดในแผนการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุม่สาระ 

  
-  

4 

2 กิจกรรมสง่เสริมทักษะกระบวนการคิด  3,000 3,000 3,4 
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5. การประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด 

1.ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟงัพูด ดูและ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง 
2.ร้อยละของนักเรียนที่น าเสนอวิธีคิดวิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3.ร้อยละของนักเรียนที่สามารถก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแกป้ัญหา
โดยมีเหตผุลประกอบ 

สังเกต 
ตรวจผลงาน 
ทดสอบ 

แบบสงัเกต 
แบบบันทึก 
ช้ินงาน 
แบบทดสอบ 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัด 
4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

สังเกต 
ตรวจผลงาน 
ทดสอบ 

แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ช้ินงาน 
แบบทดสอบ 

6. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3. ผู้เรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติเฉลีย่ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
4. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบ้รรลเุป้าหมายตามหลกัสูตรก าหนด 
5. ครูมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผูป้กครองชุมชนและสงัคมสามารถพฒันาตนเอง

อย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ 
6. ผู้บรหิารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7. ผู้บรหิารสามารถบรหิารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
8. นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
9. โรงเรียนมีช่ือเสียง ชุมชน มีความภาคภูมิใจในโรงเรียน เกิดความศรัทธา ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
10. โรงเรียนได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 
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โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร ์ประจ าปีงบประมาณ  2561 

......................................................................................................... ..................................................... 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.             ข้อที่  1,2,4 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ               ข้อที่  1,2           
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ               มาตรฐานที่ 1,3 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง                                                  
รหัสกิจกรรมย่อย OUC                                             
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ                                
ผู้รับผิดชอบ   ครูเจตริน ศรีสรรงามและคณะ                                                       
ระยะเวลำด ำเนินงำน   มิถุนายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562                      

1. หลักกำรและเหตุผล                                
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  กล่าวถึงคุณลักษณะและนิสัย
ด้านการอ่านโดยตรง ในมาตรา 24 วรรค 3 ก าหนดให้มีการ “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนั้นได้ก าหนด
ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้  ในมาตรา 7 กล่าวว่า “กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” มาตรา 23 วรรค 4 เน้นความรู้และทักษะ
ด้านภาษา “เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง” และมาตรา 25 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ
การจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับนโยบายของ 
คสช.  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ในด้านการใฝ่หาความรู้  หมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง  และทางอ้อม  ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับ
ตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ตามกระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีนสิัย
รักการอ่าน รู้จกัการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อ
แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คลอ่งเขียนไม่คล่อง ดังนั้นจึงสมควรให้มกีารพฒันาสง่เสรมิห้องสมุดโรงเรียนเป็น
แหล่งค้นคว้าและใช้ประโยชน์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  โดยการพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมใหม้ีการจัดหาหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ในจ านวนที่เหมาะสม ส าหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1  ผลผลิต (Outputs) 
 2.1.1  นักเรียนมีทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด คิด ตลอดจนใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  
 2.1.2  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด คิด แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์จากการอ่าน ฟัง ดู 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)   
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 2.2.1 นักเรียนอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด อย่างถูกต้อง ตามหลักการใช้ภาษาไทย 
 2.2.2  นักเรียนน าประโยชน์จากการอ่าน ฟัง ดู และคิดวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
3. เป้ำหมำย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1.1 นักเรียนร้อยละ 98 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
         1.2 นักเรียน รอ้ยละ 87 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ 
     1.3 นักเรียน ร้อยละ 92 มีทักษะการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
   1.4 นักเรียนร้อยละ 93  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      2.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2.2  ครูและนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์จาก
การอ่าน ฟัง ดู  
   
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
 
ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1 สัปดำห์ห้องสมุด 
   -  กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเลก็ 
   -  กิจกรรมประกวดMiss News paper  
   -  กิจกรรมออกแบบปกหนังสือในดวงใจ 
   -  กิจกรรมจัดนิทรรศการสปัดาหห์้องสมุด 

มิ.ย. 61 ครูเจตริน ศรีสรรงาม 

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประกวดยอดนักอ่ำน 
   -  กิจกรรมประกวดยอดนักอ่านสรุปยอด  
2 เดือน 1 ครั้ง 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูอรุณโรจน์  ทวีเหลือ 

3 กิจกรรมท่ี 3กิจกรรมกระเช้ำหนังสือเคลื่อนท่ี 
   -  จัดกระเช้าหนังสือตามมมุต่างๆ ใน
โรงเรียน 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูเจตริน ศรีสรรงาม 

4 กิจกรรมท่ี 4 แนะน ำหนังสือใหม่น่ำอ่ำน 
   -  แนะน าหนังสือใหม่น่าอ่านหน้าเสาธง
และเสียงตามสาย เดือนละ 1 ครั้ง 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูเจตริน ศรีสรรงาม 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมยุวบรรณำรักษ์ชวน
เพ่ือนอ่ำนผ่ำนเฟซบุ๊ก 

มิ.ย. 61– ก.พ. 62 ครูเจตริน ศรีสรรงาม 
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   -  แนะน าหนังสือน่าอ่าน และเคล็ดลบัดีๆ 
ผ่านเพจยุวบรรณารกัษ์ 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมบรรณำรักษ์อำสำ 
  - กิจกรรมตอบปญัหาหน้าเสาธงภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

มิ.ย. 61– ก.พ. 62 ครูเจตริน ศรีสรรงาม 

7 กิจกรรมท่ี 7 ปรับปรุงห้องสมุด 
   -  จัดซื้อหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 
และหนงัสือเล่ม 
   -  จัดซื้อวัสดุซอ่มบ ารุงหนังสือ 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูเจตริน ศรีสรรงาม 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพ่ีน้องสอนอ่ำนคล่อง
ภำษำไทย 
   -  กิจกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสือ ท า
การบ้าน และท ากิจกรรมร่วมกันภายใน
โรงเรียนและชุมชน 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูอรัญณิการ์ ทองน า 

9 
 
 

กิจกรรมท่ี 9  กิจกรรมบันทึกรักกำรอ่ำน
และกำรสืบค้น 
   -  จัดท าสมุดบันทึกรักการอ่านและการ
สืบค้น         

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูอรุณโรจน์  ทวีเหลือ 

  10 
 

กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมแข่งขันสำรำนุกรม
ไทย 

มิ.ย. 61 – ก.พ. 62 ครูอรุณโรจน์  ทวีเหลือ 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินนอกงบประมำณจำกงบโครงกำร    จ ำนวน 25,000 บำท 
5.2     เงินงบประมำณ ......................................................    จ ำนวน ..........................บำท 
 

 

ท่ี 

 

กิจกรรม 

งบ 
ประมำณ 

นอก
งบประมำณ 

 

รวม  

 

ไตรมำสงบ 

1 กิจกรรมท่ี 1 สัปดำห์ห้องสมุด 
 - กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
     - เงินรางวัลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ชนะเลิศ  
      รองชนะเลิศอันดับ 1       
      รองชนะเลิศอันดับ 2  
 
    - เงินรางวัลระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 
 
- 
- 
- 
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มิ.ย. 61 
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      ชนะเลิศ  
      รองชนะเลิศอันดับ 1       
      รองชนะเลิศอันดับ 2  
 
  - กิจกรรมประกวดMiss News paper  
     - เงินรางวัลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ชนะเลิศ  
      รองชนะเลิศอันดับ 1       
      รองชนะเลิศอันดับ 2  
 
    -  เงินรางวัลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ชนะเลิศ  
      รองชนะเลิศอันดับ 1       
      รองชนะเลิศอันดับ 2  
-  กิจกรรมออกแบบปกหนังสือในดวงใจ 
    - กระดาษโฟโต้ จ านวน 2 ห่อ    
    - กระดาษพิมพเ์กียรตบิัตร  จ านวน 2 ห่อ 
    - เงินรางวัลระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
      ชนะเลิศ  
      รองชนะเลิศอันดับ 1       
      รองชนะเลิศอันดับ 2  
  - เงินรางวัลระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   
      ชนะเลิศ  
      รองชนะเลิศอันดับ 1       
      รองชนะเลิศอันดับ 2  
 
-  กิจกรรมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์ห้องสมุด 
      กระดาษ A4  4 รีม 
      กระดาษสี  จ านวน 50 แผ่น 
      กาวสองหน้าแบบบาง จ านวน 20 ม้วน 
      กาวสองหน้าแบบหนา จ านวน 10 ม้วน 
      สติ๊กเกอร์ตีเส้น จ านวน  20 เส้น 
      สีไม้   10 กลอ่ง  
    

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

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมประกวดยอดนักอ่ำน 
-  กิจกรรมประกวดยอดนักอ่ำน 
  - เงินรางวัลยอดนักอ่านประจ าเดือน 
    มิถุนายน – กรกฎาคม 2559 
  - เงินรางวัลยอดนักอ่านประจ าเดือน 
    สิงหาคม – กันยายน 2559 
  - เงินรางวัลยอดนักอ่านประจ าเดือน 
    พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 
  - เงินรางวัลยอดนักอ่านประจ าเดือน 
    มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 

 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62  

3 กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมกระเช้ำหนังสือเคลื่อนท่ี 
ในโรงเรียน 
  - จัดกระเช้าหนังสือตามมมุต่างๆ ในโรงเรียน 

 

- 

 

- 

 

- 

มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62 

4 กิจกรรมท่ี 4 แนะน ำหนังสือใหม่น่ำอ่ำน        
  - แนะน าหนังสือใหม่น่าอ่านหน้าเสาธงและ
เสียงตามสาย เดือนละ 1 ครั้ง 

 

- 

 

- 

 

- 

มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62 

5 กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมยุวบรรณำรักษ์ชวน
เพ่ือนอ่ำนผ่ำนเฟซบุ๊ก 
  - แนะน าหนังสือน่าอ่าน และเคล็ดลับดีๆ  ผ่าน
เพจยุวบรรณารักษ์ 

 

- 

 

- 

 

- 

มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62 

6 กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมบรรณำรักษ์อำสำ 
  - จัดท าป้ายประกาศเชิญชวนใหร้่วมกิจกรรม 
  - กิจกรรมตอบปญัหาหน้าเสาธงภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
    - รางวัลในการตอบปญัหาภาคเรียนที่ 1 
      ปากกาน้ าเงิน-แดง  จ านวน 40  ด้าม  
      สมุดปกอ่อน   จ านวน 30  เลม่ 
    - รางวัลในการตอบปญัหาภาคเรียนที่ 2 
      ปากกาน้ าเงิน-แดง  จ านวน 40  ด้าม  
      สมุดปกอ่อน   จ านวน 30  เลม่ 
  - จัดซื้อวัสดุซ่อมบ ารุงหนังสือ 
    แล็คซีน 1.5 นิ้ว  จ านวน  10  ม้วน 
    สก๊อตเทปใส ¾ นิ้ว  20 ม้วน 
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มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62 
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7 กิจกรรมท่ี 7 จัดหำหนังสือและวำรสำร
ห้องสมุด 
  - จัดซื้อหนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และ
หนังสือ 
      หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - เดลินิวส ์ 
      จ านวน 320  ฉบับ  
      นิตยสารขวัญเรือน จ านวน  16  เล่ม   
      นิตยสารกุลสตรี  จ านวน  16  เลม่ 
      นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  6 เล่ม 
      Student weekly     
      หนังสือเลม่  
* หมำยเหตุ รายการนิตยสาร,วารสาร,หนังสือ
สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
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13,000 

มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62 

8 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพ่ีสอนน้องอ่ำนคล่อง
ภำษำไทย 
  - กิจกรรมพี่สอนน้องอ่านหนังสือ ท าการบ้าน  
และท ากิจกรรมร่วมกันภายในโรงเรียนและ
ชุมชน 
  - จัดท าสื่อในการท ากจิกรรมพี่สอนน้องอ่าน
คล่องภาษาไทย 
      กระดาษชาร์ท  จ านวน 5  แผ่น   
      กระดาษโปสเตอร์แข็งสีขาว จ านวน 10 แผ่น  
      ปากกาเคมี 2 ปาก จ านวน 10  ด้าม 
      สีเมจิก 2 หัว  จ านวน 1 ชุด   
      สีไม้คอลลีน 36 สี จ านวน 1 กล่อง 
      กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60*90 ซม.  
      จ านวน 1 กระดาน   

 
 

- 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

(*ใช้งบวัสดุ
กลางส านักงาน
วิชาการ) 

 
 
 
 

 
 

- 
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ก.พ. 62 

9 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมบันทึกรักกำรอ่ำนและ
กำรสืบค้น 
  - จัดท าสมุดบันทึกรกัการอ่านและการสืบค้น         
      จ านวน 360 เล่ม ส าหรบันักเรียน 
      กระดาษปกรายงาน จ านวน 2 ห่อ 
      กระดาษ A4 จ านวน 6 รีม   

 
 
 
 
- 
- 

(*ใช้งบวัสดุ
กลางส านักงาน
วิชาการ) 

 
 
 

 
 
 

 

มิ.ย. 61 – 
ก.พ. 62 

10 กิจกรรมท่ี 10 แข่งขันสำรำนุกรมไทย     

6. กำรประเมินผล 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 
ประเมิน 

    1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง 
ๆ รอบตัว     

2560 99 การสมัภาษณ์ 
การสอบถาม 
การสงัเกต 
ตรวจข้อมลูเชิงประจักษ์ 

-การบันทึกและสรุปผลการ
สังเกต 
-สถิติการใช้ห้องสมุดห้องคอม
ฯ 
สมุดบันทึกการอ่าน 

    1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ
ในการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน และตั้ง
ค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 

2560 89 การสมัภาษณ์ 
การสอบถาม 
การสงัเกต 
ตรวจข้อมลูเชิงประจักษ์ 

-การบันทึกและสรุปผลการ
สังเกต 
-สถิติ การ ใ ช้ห้องสมุดห้อ ง
คอมฯสมุดบันทึกการอ่าน 

   1.3 ร้อยละของนกัเรียนที่มทีักษะ
การเรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

2560 95 การสมัภาษณ์ 
การสอบถาม 
การสงัเกต 
ตรวจข้อมลูเชิงประจักษ์ 

-การบันทึกและสรุปผลการ
สังเกต 
-สถิติ การ ใ ช้ห้องสมุดห้อ ง
คอมฯสมุดบันทึกการอ่าน 

  1.4 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอ
ผลงาน 
 

 
2560 

 
95 

การสมัภาษณ์ 
การสอบถาม 
การสงัเกต 
ตรวจข้อมลูเชิงประจักษ์ 

-การบันทึกและสรุปผลการ
สังเกต 
-สถิติการใช้ห้องสมุดห้องคอม
ฯ 
-สมุดบันทึกการอ่าน 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. นักเรียนมีความสนใจและมีนสิัยรกัการอ่านมากขึ้น   
 2. นักเรียนได้เพิม่พูนทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  และการคิดวิเคราะห์ 
 3. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
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โครงกำรพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้  8  กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  อ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................................................................... 
ชื่อโครงกำร  โครงกำรส่งเสริมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1,4  
สนองกลยุทธ์  สพท.   1,4 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ   มำตรฐำนท่ี 3 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย  OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ บริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นางไพลิน   จุไร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม 2561  - มีนาคม  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (2552:13-15) หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังนี้ 
      1.  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
      2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา  
       3.  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นรักการอ่าน
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง 
       4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและลกัษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
       5.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย ความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ้ทั้งนีผู้้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ 
       6.  จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทกุสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชนทกุฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดให้ม ี
สาระการเรียนรู้ 8 สาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซึ่งกจิกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นกจิกรมทีจ่ัดใหผู้้เรียนได้
พัฒนาตามความสามารถ ของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเพิ่มเตมิจากกจิกรรมที่ได้จัดใหเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 
กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผูเ้รียนเข้าร่วมและปฏิบัติกจิกรรมที่เหมาะสมร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็น
กิจกรรมที่เลือกเองตามความสนใจอย่างแทจ้รงิ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ว่าการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็น
การศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้นเพื่อใหก้ารศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นกัเรียนได้รับการพฒันาศักยภาพสูงสุดในตน  มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรูร้ะดบัสูงข้ึนไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนด
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
การจัดการศึกษาในปจัจบุันสง่เสรมิใหผู้้เรียนเป็นไปตามค่านยิมหลกัของคนไทย 12 ประการ คือ  ใฝ่หาความรู้ 
หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม และรู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น 
มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลอืก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
และเกี่ยวเนื่องกบันโยบายนายกรัฐมนตรทีี่ว่า 
1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ทีเ่หลือส่งต่อใหร้ัฐบาลต่อไป 
2) เร่งปรบัหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพต์ าราต้องคุ้มราคา 
3) ปรับหลกัสูตร ท าใหเ้ด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
4) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้กับเด็ก 
5) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมและกว้างขวาง 
6) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทกัษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
7) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
ซึ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันสง่เสริมให้มีการจัดกิจกรรมทีเ่น้นผู้เรียนเป็น ส าคัญและ 
ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรียนเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตาม ศักยภาพตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา 
พุทธศักราช 2542 ตลอดจนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้ไม่จ ากัดสถานที่ในการศึกษาหาความรู้ 
ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่ 12 “สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ” และ “ตัวบ่งช้ีที่ 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบรกิารทีส่่งเสริมให้ผูเ้รียน
พัฒนาตาม ธรรมชาติเต็มศักยภาพ ” 
2.  วัตถุประสงค์ 
     1.เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
     2.  เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู ้
     3.  เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นกัเรียน 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
        -    นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจ านวน 360 คน มีสือ่การเรียนการสอน เพื่อการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม         
     3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         -   นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีความสนใจใช้สื่อการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ  
         -   นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
        -    เป็นสือ่การเรียนรู้เพื่อค้นคว้าหาความรู้ทีห่ลากหลายแก่นักเรียน 
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4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 

5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนรายหัวและบ ารุงการศึกษา    จ ำนวน  20,000    บำท 
                        รวม   20,000 บำท 

ท่ี กิจกรรม งบ 
ประมำณ 

นอก
งบประมำณ 

รวม ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท า
โครงการ 

 - - - 

ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ มี.ค.61 นางไพลิน  
2 กิจกรรมจัดซือ้จัดหาวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

    2.1 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       - กิจกรรมจัดซื้อพจนานุกรมภาษาไทย 
    2.2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       - กิจกรรมจัดซื้อกระดานหมากรุก 
       - กิจกรรมจัดซื้อกระดาน A-MATH 
    2.3 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       - กิจกรรมจัดซื้อตาช่ังดิจิตอล 
       - กิจกรรมจัดซื้อสารเคม ี
    2.4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ 
       - กิจกรรมจัดซื้อแผนที่เล่ม        
     2.5 พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 
       - กิจกรรมจัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก 
       - กิจกรรมจัดซื้อที่วัดส่วนสูง 
     2.6 พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ 
       - กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ดนตร ี
     2.7 พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
     - กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร 
     2.8  พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      -กิจกรรมจัดซื้อ Dictionary 

 
พ.ค. 61-ต.ค.62 

 
พ.ค. 61-ต.ค.62 

 
 

พ.ค. 61-ต.ค.62 
 
 

พ.ค. 61-ต.ค.62 
 

พ.ค. 61-ต.ค.62 
 
 
 

พ.ค. 61-ต.ค.62 
 

พ.ค. 61-ต.ค.62 
 
 

พ.ค. 61-ต.ค.62 
 

 
น.ส.อรุณโรจน ์
 
นายวิวัฒน์ 
 
 
นางวรภิญญา 
 
 
นางจุฑามาศ 
 
นางลัดดา 
 
 
 
นายธนธร 
 
นายสุพจน ์
 
 
นางสาวปาณิสรา 
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2 กิจกรรมจัดซือ้จัดหาอุปกรณ์กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
    2.1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       - จัดซือ้โต๊ะญีปุ่่น 

 
 
 

 
2,500 

 
 
 

2,500 
2,500 

 

    2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
       - จัดซือ้แทนแกรม 
       - จัดซือ้สื่อการสอนเรื่องภาคตัดกรวย 
       - จัดซือ้กระดาน A-MATH 
       - ตอบปัญหาคณิตศาสตร ์    
 

 
 

1,040 
710 
750 

(*งบความ
เป็นเลิศ) 

 
10,40 
710 
750 

 
2,500 

 

    2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       - จัดซือ้เหล็กจับหลอดทดลอง 
       - จัดซือ้ที่จบัหลอดทดลอง 
       - จัดซือ้สารเคมี NaoH 
       -  Dropper 
       -  แม่เหล็ก  
       -  ตอบปญัหาวิทยาศาสตร ์
 

 
 

800 
     500 

250 
300 
500 
150 

 
800 

   500 
250 
300 
500 
150 

 
2,500 

 

    2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ 
        - จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น 
        - ตอบปญัหากฏหมาย 
        - ตอบปญัหาอาเซียน      

 
 

2,500 
(*ใช้งบความ
เป็นเลิศ) 

 
 2,500 
 
 
 2,500 

 

     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 
       - ตาข่ายวอลเลย์บอล 
       - ลูกฟุตบอล 

 
 
 

1,500 
    1,000 

 
 

1,500 
1,000 
2,500 

 

     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
        - จัดซื้อเครื่องเป่าเมโลเดี้ยน 
        - จัดซื้อฉิ่ง 
        - จัดซื้อไม้กลองสแน 
        - จัดซื้อไม้กลองใหญ ่
 

 
 

800 
1,300 
200 
200 

 
800 

1,300 
200 
200 

2,500 
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     2.7 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี
        - กิจกรรมจัดซือ้อุปกรณ์การเกษตร 
         

 
 
 

2,500 
 

 
 

2,500 
2,500 

 

     2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
         -จัดซื้อนวนิยายภาษาอังกฤษ 
      

 
 
 

2,500 
 

 
 

2,500 
2,500 

 

รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
1.จ านวนห้องเรียนสะอาดปลอดภัยมีสิง่
อ านวยความสะดวกใช้งานได้ดีและ
เพียงพอกับการใหบ้รกิารนักเรียน 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้
ประโยชนจ์ากแหล่งเรียนรู ้

-สอบถาม 
-การประเมินความพงึพอใจ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์
 7.2  นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมด้วยตนเองจากสือ่การเรียนรู้ทีม่ีภายในโรงเรียน 
 7.3  ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.4  ได้รับการสนบัสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 
 7.5  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมต่างๆและสร้างความตระหนักในการรักสถานศึกษาในชุมชน 
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โครงกำรส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  อ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................................................................... 
ชื่อโครงกำร  โครงกำรส่งเสริมหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2  
สนองกลยุทธ์  สพท.   1,2 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มำตรฐำนท่ี 3 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย  OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ บริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นางไพลิน  จุไร 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม 2561  - มีนาคม  2562 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช   2551   เป็นแผน 
หรือแนวทาง หรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญัญา อีกทั้งมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปจัจบุัน   

จากปญัหาทีพ่บของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา คือผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ าและคะแนน o-
net ของนักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทุกกลุ่มสาระ ปัญหาหนึง่ที่พบคือ หลกัสูตรไม่
ชัดเจน บางกลุ่มสาระไม่สมบรูณ์ ไม่ตรงความถนัดและไมส่อดคล้องกบัท้องถ่ิน และกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของครทูี่ยังไม่ได้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  งานวิชาการจงึได้จัดท าโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูเ้พื่อปรบัปรุงหลกัสูตรให้มีความเหมาะสมและพฒันากระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างรอบด้านเพื่อแกป้ญัหาเรื่องผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพื่อให้มีหลกัสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
     2.2 เพื่อให้มีรายวิชาที่หลากหลายใหผู้้เรียนเลือกตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
     2.3 เพื่อจัดกิจกรรมที่สง่เสรมิและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
     2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
     2.5 เพื่อให้มีระบบการนิเทศก ากับติดตามและน าผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
3.  เป้ำหมำย 
    3.1 เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
 3.1.1 มีหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 
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        3.1.2 มีรายวิชาที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลอืกตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
        3.1.3 มีกิจกรรมที่สง่เสรมิและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
        3.1.4 ครูร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รยีนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
        3.1.5 ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศก ากับติดตามและน าผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 
     3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ครูเข้าใจเป้าหมายหลักสูตรน าหลกัสูตรไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้บรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 
         3.2.2 ครูน าหลักสูตรไปพฒันาผูเ้รียนได้เตม็ศักยภาพ 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนรายหัวและบ ารุงการศึกษา    จ ำนวน  บำท 

                        รวม   บำท 
กิจกรรมและรำยละเอียด 

ในกำรใช้งบประมำณ 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม ไตรมำส 

ท่ีใช้งบ ฯ 

1. กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร - - -  
2. กิจกรรมปรบัปรุงหลักสูตร - - -  
3. กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน - - -  
4. กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน - - -  
5. กิจกรรมปรบัการเรียนเปลี่ยนการ
สอน 

- - -  

ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมประเมินการใช้หลักสูตร มี.ค. 61 นางไพลิน 
2 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร มี.ค- เม.ย. 61 นางไพลิน 
3 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน ก.ค.61 

และ ม.ค.62 
คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง(นางบุษบา) 

4 กิจกรรมเยี่ยมช้ันเรียน ก.ค.61 
และ ม.ค.62 

คณะกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง(นางบุษบา) 

5 กิจกรรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มิ.ย. 61 
และ  พ.ค. 62 

นางไพลิน 

6 กิจกรรมอบรมและท าวิจัยในช้ันเรียน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - จัดซื้ออาหารกลางวันและปฏิคม 

 
 

ต.ค. 62 

 
 
นางไพลิน 
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6. กิจกรรมอบรมยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนรู ้

 (*ใช้งบพฒันา
บุคลากร) 

  

รวมท้ังสิ้น  
 
6.  กำรประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
 1.มีหลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัท้องถ่ิน 
2 มีรายวิชาที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลอืกตามความ
ถนัดความสามารถและความสนใจ 
3 มีกิจกรรมที่สง่เสรมิและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 
4.ร้อยละ ของครูทีจ่ัดกระบวนการเรียนรูท้ี่ใหผู้้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
5 ร้อยละของครูที่ได้รบัการนิเทศก ากับติดตามและ
น าผลไปปรบัปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น
ตามหลกัสูตร 

1.ประเมินผลการใช้
หลักสูตร 
2,การนิเทศการสอน 
3.ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
4.ประเมินจากคะแนน 
O-netนักเรียนม.3 และ 
ม.6 
 

1.แบบประเมิน 
2.แบบบันทึกการนิเทศ 
3.แบบทดสอบ 
4.ผลงานหรือช้ินงาน
นักเรียน 
5.รางวัลต่าง ๆที่นักเรียน 
สถานศึกษาได้รับ 

 
7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

7.1 นักเรียนได้รบัการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
7.2 นักเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
7.3 ผู้เรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติเฉลี่ยไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
7.4 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลเุป้าหมายตามหลกัสูตรก าหนด 
7.5 ครูมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของนกัเรียน ผู้ปกครองชุมชนและสังคมสามารถพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ 
7.6 ผู้บรหิารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.7 ผู้บรหิารสามารถบรหิารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
7.8 นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารจัดการศึกษา 
7.9 โรงเรียนมีช่ือเสียง ชุมชน มีความภาคภูมิใจในโรงเรียน เกิดความศรัทธา ให้ความช่วยเหลอื

สนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
7.10 โรงเรียนได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงกำรพัฒนำระบบวิชำกำร 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  อ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 

...................................................................................................................  
ชื่อโครงกำร    พัฒนาระบบวิชาการ 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.  ข้อที่ 1,4 
สนองกลยุทธ์ สพท     ที่ 1,4                      
หน่วยงำน   โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  อ าเภอกาบเชิง จงัหวัดสรุินทร์ 
แผนงำน   บรหิารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับมำตรฐำน  มาตรฐานที่ 2 
ลักษณะโครงกำร           ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบรหิารงานวิชาการ                           
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางอรุณรัตน์  พลหาญ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    พฤษภาคม 2561 – มีนาคม  2562  
1.  หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 (2552:13-15) หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษามาตรา 
22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้เรียนทกุคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ
ดังนี้ 
 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2.  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญัหา 
 3.  จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็นรักการ
อ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและลักษณะทีพ่ึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนีผู้้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 6.  จัดการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนได้ทุกเวลาทกุสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชนทกุฝ่าย เพือ่ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดให้มี
สาระการเรียนรู้ 8 สาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมทีจ่ัดใหผู้้เรียนได้
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พัฒนาตามความสามารถ ของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเพิ่มเตมิจากกจิกรรมที่ได้จัดใหเ้รียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 
กลุ่ม กจิกรรมพัฒนาผู้เรียนผูเ้รียนเข้าร่วมและปฏิบัติกจิกรรมที่เหมาะสมกบัผูอ้ื่นอย่างมีความสุขเป็นกิจกรรมที่
เลือกเองตามความสนใจอย่างแทจ้รงิ  

การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการศึกษาเริม่แรกของคนในชาติ ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน  มีความรู้และทักษะที่แข็งแกรง่และเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรูร้ะดับสูงข้ึน
ไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   

การจัดการศึกษาในปจัจบุันสง่เสรมิให้มกีารจัดกิจกรรมทีเ่นน้ผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศักยภาพตามพระราชบญัญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  
ตลอดจนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไมจ่ ากัด สถานที่ในการศึกษาหาความรู้ ตามมาตรฐาน
การศึกษา มาตรฐานที่ 12 “สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 
และ “ตัวบ่งช้ี 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ” 
 การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสงัคมโลกปจัจุบัน จ าเป็นต้องพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เป็นไปตามยุคสมัย และสนับสนุนนโยบายการพฒันาของรฐั ระบบการบริหารงานวิชาการนับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานทีส่นับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน อันได้แก่ การพฒันาการเรียนการสอน 
วางแผนงาน การพฒันาระบบการวัดผลและการประเมินผลการเรียน จัดการประเมินผลการเรียนรู้ น ามา
พัฒนาและการพฒันาท้องถ่ิน ซึ่งการพัฒนาดงักล่าวนี้ จ าเปน็ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และเทคโนโลยทีี่
ทันสมัย ในการเสริมสร้างศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 ผลผลิต (Output) 

    1.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มบรหิารวิชาการให้เป็นระบบ 
    2.  เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพและศักยภาพในการด าเนินการงานวิชาการ 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

     1.  การบรหิารงานกลุ่มบรหิารวิชาการมปีระสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.  เป้ำหมำย 

3.1  เชิงปริมำณ 
  จัดซื้ออปุกรณ์ได้ตามแผนร้อยละ 80 
 3.2  ด้ำนคุณภำพ 
  มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอต่อการใช้งานและการบริการครูและบุคลากร ท าให้ครู
สามารถ 
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4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน   185,000 บำท 

                        รวม       185,000 บำท 
ที่ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาส 

ที่ใช้งบ ฯ 
1 พัฒนางานวัดผล 

 
-ซื้อกระดาษพิมพ์ข้อสอบ 
-วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสอบ 
-ซื้อตู้เก็บเอกสารงานวัดผล 

  

32,500 
10,000 
7,500 

 

 

32,500 
10,000 
7,500 
50,000 

 

ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางานวัดผล 
-ซื้อกระดาษพิมพ์ข้อสอบ 
-วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดสอบ 
-ป้ายนิเทศแสดงผลสมัฤทธ์ิ 

 
พ.ค.61 
พ.ค.61, พ.ย.61 
มี.ค.61 

นางไพลิน  

2 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 
-ซื้อหมึกเครื่องปริ้น 
-ซ่อมบ ารงุเครื่องคอมพิวเตอร ์
-ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
-จัดท าตรายางที่ใช้งานทะเบียน 
-ซื้อวัสดุและอปุกรณ์ในการท าปพ. 
-ซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน 
-ซื้อไส้แฟ้มจัดเกบ็เอกสารงานทะเบียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
พ.ค.61 
ตลอดปีการศึกษา 
พ.ค.61, พ.ย.61 
พ.ค.61, พ.ย.61 

นางลัดดา 

3 กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ 
-ซื้อวัสดุส านักงาน(งบกลาง) 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางอรุณรัตน์ 

4 กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท าข้อสอบมาตรฐาน ตลอดปีการศึกษา นางไพลิน 
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2  
กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน 
 
-ซื้อหมึกเครื่องปริ้น 
-ซ่อมบ ารงุเครื่องคอมพิวเตอร ์
-ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย ์
-จัดท าตรายางที่ใช้งานทะเบียน 
-วัสดุและอุปกรณ์ในการท าปพ.  
-ซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน 
-ซื้อไส้แฟ้มจัดเกบ็เอกสารงานทะเบียน 

 (*ใช้งบวัสดุ
ส านักงาน
วิชาการ) 
1,000 
500 

5,500 
2,500 
1,000 

 
 
 

1,000 
500 

5,500 
2,500 
1,000 
15,000 

 

3 กิจกรรมพัฒนาส านักงานวิชาการ 
-ซื้อวัสดุส านักงาน(งบกลาง)  120,000 120,000 

120,000 
- 

4 กิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบและจัดท า
ข้อสอบมาตรฐาน - - - - 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. จ านวนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอเอื้ออ านวย
ในการท างาน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการใน
ด้านวิชาการ 
3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพฒันา
ตามมาตรฐานทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การประเมินความพงึพอใจ 

1. แบบบันทกึการสังเกต 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ   

7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ผลกำรเรียนรู้(Learning  Outcome) 
นักเรียน ครู ผู้บริหำร อ่ืนๆ 

1. นักเรียนได้รบัการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
3. นักเรียนระดับช้ัน  
ม.3 และ ม.6 มีผลการ
ทดสอบระดบัชาติเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
4. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

1. ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร
ก าหนด 
2. ครูมีผลงานเชิงประจักษ์
เป็นที่ยอมรบัของนกัเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคมสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ครู
มืออาชีพ 

1. ผู้บรหิารปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2. ผู้บรหิารสามารถ
บรหิารจัดการศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

1. นักเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บรหิารจัดการศึกษา 
2. โรงเรียนมีช่ือเสียง ชุมชน
มีความภาคภูมิใจในโรงเรียน
เกิดความศรัทธา ให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน
การศึกษามากข้ึน 
3. โรงเรียนได้รบัการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
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โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่คุณภำพผู้เรียน 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสรุินทร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

................................................................... 
ชื่อโครงกำร                                       โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่คุณภำพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    1,2,4,5 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ ท่ี           1,2,4,5              
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ มำตรฐำนท่ี 1  
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง                                                 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC                                             
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารงานวิชาการ                              
ผู้รับผิดชอบ   นางบุษบา   อาจพรหม                                                 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    มกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2562                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2 )
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้และคุณธรรมมจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกันกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี ้ 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรบัประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยเพือ่สร้างสรรค์ประเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง โดย
ต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน 12  ประการ และใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อมเป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง มเีป้าหมายหลักเพื่อการพฒันา
คุณภาพผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข สิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าใหเ้ป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล คือ ผู้เรียนจะต้องมกีระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เพราะหากผู้เรียนคิดเป็นกจ็ะมเีหตุมผีล รู้ถูกรูผ้ิด รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสม สิง่ใดไม่เหมาะสม เป็นต้น  

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจงึได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนรูสู้่คุณภาพผู้เรียน เพื่อ
สร้างกระบวนการ  ที่จะท าใหผู้้เรียนคิดเป็น กระตุ้นให้ผูเ้รียนได้พัฒนาการคิดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เด็ก
และเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าย่ิง หากได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนา
ประเทศชาติให้เจรญิพัฒนาได้ต่อไป    
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต (Output) 
       1. เพื่อใหผู้้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระตามเกณฑ์ 
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 2. เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรผ่านเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3. เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนผ่านเป็นไปตามเกณฑ ์
 4. เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 ผู้เรียนเป็นผู้ใฝเ่รียนรู้ มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 
 3. เป้ำหมำย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        1. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุ่มสาระตามเกณฑ์ 
        2. ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
        3. ผู้เรียนร้อยละ 88 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
        4. ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ผู้เรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระตามเกณฑ์ 
        2. ผู้เรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
        3. ผู้เรียนมผีลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
       4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์  

4. กิจกรรมและวิธีด ำเนินกำร 

ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1 - กิจกรรมค่ายวิชาการ มกราคม 61 นางไพลิน 
2  - กิจกรรมทัศนศึกษา พ.ย.-ธ.ค. 61 นายสุพจน ์
3 - กิจกรรมสง่เสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ ก.ค.- ธ.ค. 61 นางบุษบา 
4 - กิจกรรมสปัดาห์วิชาการ (open house) ก.พ.62 นางบุษบา 
5 - กิจกรรมซ่อมเสรมิ พ.ค.61.-มี.ค.62 นางสาวอรญัญิการ ์
6 - กิจกรรมวันคริสตม์าสต์/วันปีใหม ่ 25 ธ.ค. 61 นางสาวปาณิสรา 
7 - กิจกรรมสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ 26 มิ.ย. 61 นางสาวอรุณโรจน ์
8  - กิจกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู ้ ก.ค. 61 นายเจตริน 
9 - กิจกรรมลกูเสือเนตรนาร ี ก.พ. 61 นายวชิรวิชญ์ 
11  - กิจกรรมพัฒนาระบบเครอืข่าย อินเตอรเ์น็ต

ความเร็วสูงเพื่อสืบ (อินเตอร์เน็ต 7062 x 12) 
ทุกเดือน นายวิวัฒน์

(สาธารณูปโภค) 
12 - กิจกรรมชีวิตกับ ICT ตลอดป ี นางสาวธิดารัตน์ 
13 - พัฒนาสือ่และเทคโนโลย ี ตลอดป ี นางสาวกสญิาณินท ์
14 - กิจกรรมปรับปรงุห้องเรียนคุณภาพ ตลอดป ี นายธนธร 
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15 - กิจกรรมสง่เสรมิสร้างโอกาสทางการศึกษา ตลอดป ี นายวิวัฒน์ 
16 กิจกรรมสง่เสริมผูเ้รียนสู่อาเซียน ตลอดป ี นางจุฑามาศ 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ จำกงบตำมโครงกำรจ ำนวน  213,868  บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา  จ ำนวน 579,960 บำท 
                        รวม 793,868 บำท 

ท่ี กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- ค่ายปรับพื้นฐาน ม. 1,ม.4 
- ค่ายยกผลสัมฤทธ์ิ ม. 3 
- ค่ายยกผลสัมฤทธ์ิ ม. 6 

 
10,000 
20,000 
20,000 

 

50,000 

4 

2 กิจกรรมทัศนศึกษา 105,000  105,000 4 
3 กิจกรรมสง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ(ทุกกลุ่มสาระฯ) 
- แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สหวิทยาเขต 
- แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

  
20,000 
30,000 
20,000 

70,000 

3,4 

4 กิจกรรมสปัดาห์วิชาการ (open house) 
 -กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในเขต 
บริการ 
-นิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 
-ค่าวัสด ุ

 

 
5,000 

 
5,000 

10,000 
 

 
5,000 

 
5,000 

10,000 
20,000 

1 

5 - กิจกรรมซ่อมเสรมิ - - - - 
6 กิจกรรมวันคริสมาสต์/วันปีใหม่ 

- ค่าวัสด ุ
-จัดนิทรรศการ 
-เงินรางวัลในกิจกรรม 

 

 
10000 
3000 
7000 

 

 
10000 
3000 
7000 

20,000 

4 

7 กิจกรรมสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ 
-จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
-รางวัลการแข่งขันกิจกรรม 
-การแสดง  

 
5,200 

10,330 
2,470 

 
5,200 

10,330 
2,470 

2 
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-ปฏิคม/อาหาร 2,000 2,000 
20,000 

8 
 
 

กิจกรรมศกึษาแหลง่เรียนรู ้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  

10,000 
 

10,000 
 
 

3 

9 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
  

10,000 10,000 
 

3 

10 - กิจกรรมลกูเสือเนตรนาร ี 30,000  30,000 4 
11  เช่าสัญญาณอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง 

ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม 
(แคทเทเลคอม) จ านวน 2 สัญญาณ เป็น 
รายเดือนเดือนละ 13,500 บาท  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
รวมเป็นเงิน  

73,868 73,868 1-4 

12  กิจกรรมชีวิตกับ ICTจัดซื้ออุปกรณ์ดังต่อไปนี ้
- Mikrotik RB 450G  
- CISCO WAP351 WIRELESS-N DUAL RADIO 
ACCESS POINT WITH 5-PORT SWITCH 
- EnGeniusEAP-900H Professional Wireless-N 
Outdoor AP  
- หัว RJ-45 
- UBIQUITI NETWORKS NaNo Station M5 5GHz 
HiPower 2*2 
- TP-LINK TL-WA901ND 300Mbps Wireless N 
Access Point 
 
 
 

5,340 
 
6,356 
 
8,750 
 
7,453 
 
1,960 
7,990 
 
2,151 

 
     5,340 

 
6,356 

         
     8,750 

 
7,453 

 
1,960 
7,990       

     2,151 
40,000 

 

1-4 

13 - พัฒนาสือ่และเทคโนโลย ี - - - 1-4 
14 - กิจกรรมปรับปรงุห้องเรียนคุณภาพ - - - 1-4 

15 
- กิจกรรมสง่เสรมิสร้างโอกาสทางการศึกษา 255,000 

 
255,000 

1-4 

16 -กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสู่อาเซียน 
  

58,800 58,800 
 

1-4 

 หมายเหตุ ตัวสีแดงใช้เงินพฒันาผู้เรียน (กจิกรรมที่ 1,2,10,12) 
 หมายเหตุ ช่องสเีหลืองใช้งบปจัจัยพื้นฐาน (กจิกรรมที่ 15) 
 หมายเหตุ ช่องสมี่วงใช้เงินบ ารุงการศึกษา (กิจกรรมที่ 16) 
6. กำรประเมินผล 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1. ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ละกลุม่สาระตามเกณฑ ์
 2. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีผลการประเมินการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
4. ร้อยละของผูเ้รียนที่มผีลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   

2560 
 
2560 
 
2560 
 
2560 
 

85 
 

85 
 

88 
 

90 

การทดสอบ 
 

การประเมิน 
 

การสงัเกต 
 

การบันทึก 

แบบทดสอบ 
 

แบบประเมิน 
 

แบบสงัเกต 
 

แบบบันทึก 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3. ผู้เรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 มีผลการสอบระดับชาติเฉลีย่ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
4. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดบ้รรลเุป้าหมายตามหลกัสูตรก าหนด 
5. ครูมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผูป้กครองชุมชนและสงัคมสามารถพฒันาตนเอง 
   อย่างต่อเนื่องสู่ครูมืออาชีพ 
6. ผู้บรหิารปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7. ผู้บรหิารสามารถบรหิารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
8. นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
9. โรงเรียนมีช่ือเสียง ชุมชน มีความภาคภูมิใจในโรงเรียน เกิดความศรัทธา ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุน   การศึกษามากข้ึน 
10.โรงเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
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โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสรุินทร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

................................................................... 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   4,6 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ท่ี 1,5            
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ท่ี  4 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง                                                 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC  212                                           
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป                                 
ผู้รับผิดชอบ  นางวรภิญญา  ทองอุดม  
ระยะเวลำด ำเนินงำน  15 พฤศจิกายน 2561  ถึง 30 กันยายน 2562  
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตามความในมาตรา 9(3) มาตรา 31  และมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2545  มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนใน
สถานศึกษา ต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษาสู่มาตรฐานสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต (Output) 
 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษา 

 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมาณ  
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     - นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     - สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 95 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยามรีะบบประกันคุณภาพภายในที่มีระบบมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสทิธิผล 
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 
1  กิจกรรมอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
พ.ค.- มิ.ย.61 นางวรภิญญา 

2  กิจกรรมประชุมก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิาน พ.ค. –  มิ.ย.61 นางวรภิญญา 

3 กิจกรรมประชุมก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา
และก าหนดค่าเป้าหมาย 

พ.ค. –  มิ.ย.61 นางวรภิญญา 

4 กิจกรรมขบัเคลื่อนมาตรฐานสถานศึกษาสูก่าร
ปฏิบัติ  

     ก.พ.61 นางวรภิญญา 

5 กิจกรรมนเิทศติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน พ.ค.61 – ก.พ.62 นางวรภิญญา 

6  กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ค.61 – ก.พ.62 นางวรภิญญา 

7 กิจกรรมจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
SAR 

มี.ค.62 นางวรภิญญา 

8 กิจกรรมพัฒนาส านักงาน 
- จัดซื้อผ้าปโูต๊ะ 
- จัดซื้อโตะ๊รบัแขก 
-จัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานทีร่องรับการประเมิน 
- จัดซื้อแฟม้จัดเก็บเอกสาร 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รองรบัการนเิทศติดตาม
และการประเมินจากหน่วยงานต้นสงักัด 

พ.ค.61 – ก.พ.62 นางวรภิญญา 
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5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ...................................... จ ำนวน ........................บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน  8,000  บำท 

                        รวม  8,000 บำท 
ท่ี กิจกรรม งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม ไตรมำส 

ท่ีใช้งบ ฯ 
1  กิจกรรมอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบัการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- - - 2 

2  กิจกรรมประชุมก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- - - 2 

3 กิจกรรมประชุมก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย - - - 2 

4 กิจกรรมขบัเคลื่อนมาตรฐานสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติ  

- - - 2,3,4 

5 กิจกรรมนเิทศติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

- ค่าอาหารของว่างเตรียมรบั
กรรมการติดตามตรวจสอบภายใน 

 

- 

 

3,000 

 

- 

 

2,3,4 

6  กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- จัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่รองรบัการ
ประเมิน( ดอกไม้ ท าป้าย กระดาษโฟโต้ ) 
-ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รองรบัการประเมิน
ภายใน 

 

- 

 

3,000 

 

2,000 

- 3,4 

7 กิจกรรมจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง  
SAR 

- (*ใช้งบกลาง
บรหิาร

วิชาการ) 

- 1 

8 กิจกรรมพัฒนาส านักงาน 
- จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร ์
- จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม 
พลาสตกิ 10  อัน 

- 

 

(*ใช้งบกลาง
บรหิาร

วิชาการ) 

- 

 

2 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากร
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาที่มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

   

2561 

 

95.00 

 

การส ารวจ 

การสงัเกต 

แบบส ารวจ
แบบสงัเกต
แบบ
ประเมิน 

2. ร้อยละของมาตรฐานสถานศึกษาที่
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียน บุคลากรและ
สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย  

2561 

 

95.00 

 

การส ารวจ 

การสงัเกต 

แบบส ารวจ
แบบสงัเกต
แบบ
ประเมิน 

  3.ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง ต่อการบริหารจัด
การศึกษา 
 

2561 

 

95.00 

 

การส ารวจ 

การสงัเกต
ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบส ารวจ 

แบบสงัเกต 

 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    7.1 โรงเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
    7.2 โรงเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มีช่ือเสียง เปน็ที่ยอมรบัของผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคม 
    7.3 โรงเรียนสามารถบรหิารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา 
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โครงกำรต้นกล้ำคุณธรรม 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   อ าเภอกาบเชิง   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

_______________________________________________________________________________ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.   ข้อที่  1,2,4,5     
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   2,6 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ      มาตรฐานที่ 1,3 
ลักษณะงำน/โครงกำร   ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC 
ผู้รับผิดชอบ    นางจุฑามาศ ทองดา 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร     พฤษภาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 
      1.หลักกำรและเหตุผล      

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545  ได้ก าหนดความ
มุ่งหมายการศึกษาเพื่อ มุ่งพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สตปิัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและอยู่ในสงัคมโลกได้อย่างมี
ความสุข 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาต้ังแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจบุันความเจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนสว่นใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ ขาด
จิตส านึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย  

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมปิัญญาไทยไว้ โดยใหผู้้เรียนได้มี
ส่วนร่วมท ากจิกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันท าให้มีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพฒันาสังคมประเทศชาติให้มี
ความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสบืไป  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต (Output) 
           1. ผู้เรียนได้รบัการส่งเสริมในเรื่องการมีวินัยต่อตนเอง สงัคม ประเทศชาติ 

2. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมอันดีงาม และการมีจิตสาธารณะ 
  2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. ผู้เรียนมรีะเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอนัดีงามตลอดจนมจีิตสาธารณะ  
3. เป้ำหมำย 
   3.1  ด้ำนปริมำณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการต้นกล้าคุณธรรม 
 3.1.2 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.1.3 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รอ้ยละ 100 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  3.2  ด้ำนคุณภำพ 
       3.2.1 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม  



                แผนปฏิบตักิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  88 

 

          3.2.2 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์   
4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 
1 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย พ.ย.-ธ.ค.61 นางจุฑามาศ ทองดา 
2 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม พ.ค.-มิ.ย. 61 นางจุฑามาศ ทองดา 
3 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มิ.ย.- มี.ค. 62 นายสุพจน์  กะการด ี
4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้สุดสัปดาห์ มิ.ย.- มี.ค. 62 นายสุพจน์  กะการด ี
5 กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนสุขภาวะ มิ.ย.- มี.ค. 62 นางลัดดา นาสาวงค์ 
5. งบประมำณท่ีใช้ 

5.1     เงินงบประมำณ จำกงบพัฒนาผูเ้รียน จ ำนวน 60,000 บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน   8,500 บำท 
                        รวม   68,500 บำท 

ที่ กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาส 
ที่ใช้งบ ฯ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประกวดมารยาท
ไทย 
   - เงินรางวัลนักเรียน 
   -  กระดาษเกียรติบัตร 2 ห่อ 
   -  กรอบเกียรตบิัตร  6 กรอบ  

- 1,500 
 

500 
 400 
600 

    1,500 
 

500 
 400 
600 

4 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

-   - กระดาษ 150 แกรม 7 ห่อ 
-   - ค่าอาหาร 4 มื้อ มื้อละ 6,000 
-   - ป้ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- - พระวิทยากร 
-   -  เบรก+ปฏิคม 

50,000 
    

 478 
24,000 
  1,500 
10,000 
14,022 

- 50,000 
    

    478 
24,000 
  1,500 
10,000 
14,022 

2 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์
  - เกบ็ขยะ ก าจัดขยะ 
  - พัฒนาโรงเรียน 
  - ช่วยเหลือชุมชน 

- -  1-4 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้สุด
สัปดาห ์
  - ไหว้พระสวดมนต์ 
  - ครูเวรให้ความรู้นักเรียน 

- -  1-4 

5 กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนสุขภาวะ 
 

3,000 - 3,000 4 



                แผนปฏิบตักิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  89 

 

 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ต้นกล้าคุณธรรม 

2561 100  
การประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 

 
แบบประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 

การสงัเกต 
2. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม  2561 100 
3. ร้อยละของนักเรียนของนกัเรียนที่มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร   

2561 100 

 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์และมีการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน 

2. ผู้เรียนมีจิตส านึกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีในการท าความดี  
3. ผู้เรียนมสีัมมาคารวะธรรม และมารยาททางวัฒนธรรมไทย 
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โครงกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู ้  
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  อ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................................................................... 
ชื่อโครงกำร  โครงกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู ้
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   ข้อที่ 1,2,4,5  
สนองกลยุทธ์  สพท.   1,2,4,5 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  มำตรฐำนท่ี 1,3 
ลักษณะโครงกำร ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย  OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ บริหำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกสญิาณินท์ บุญลีประสิทธ์ิ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   พฤษภาคม 2561  - มีนาคม  2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรปูธรรม โดยการใช้นโยบายการลดเวลาเรียน ภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนือ้หาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนไดส้าระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย การลดเวลา
เรียนดังกล่าว จึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรยีนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือเวลา 
14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยงัคงเหมอืนเดิมตามก าหนดของ แต่ละโรงเรียนซึง่มักจะเป็น ช่วงบ่าย 4 โมง 
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลงัเลิกเรยีนจนกว่านักเรียนจะกลบับ้านซึ่งนักเรียนยงัคงอยู่
ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นกัเรียนปฏิบัติ และควร เป็นกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ าใจต่อกัน การท า งานเป็น ทมี และทีส่ าคัญควรมี
กิจกรรมกระตุ้นให้เดก็ได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเช่ือว่าเด็กทกุ คนมีความพิเศษ มี
ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไมจ่ าเป็นต้องเปิดใหเ้ฉพาะห้องเดียวกัน หรือระดบัช้ัน
เดียวกัน บางกจิกรรมสามารถศึกษาหรอืท าร่วมกันหลายระดับช้ันได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จกัปรับตัว การช่วยเหลือ
ดูแลกัน การมปีฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึง่จะยิ่ง
ช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปญัหาให้กับเด็กไทยต่อไป 

การลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนใหพ้ร้อม 
เข้าสู่ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคลอ้งกบัของหลายประเทศที่เป็นผู้น าด้านการศึกษาของ
โลก ที่ เห็นพ้องกันกับแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบ 
สัมมาอาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิง่แวดล้อม และทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อัน
ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะ ชีวิต
ที่ใช้ได้จริง (กบัครอบครัว โรงเรยีน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกก าลงัเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้ และ
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ทักษะในการรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรบัตัวเองให้เข้ากบั สถานการณ์
ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น      
      จากผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลกัสูตร และผลการใช้หลกัสูตร แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ 
2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตาม
หลักการ ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
     2. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถบรหิารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพฒันานักเรียน
ให้มี คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ และไดร้ับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตาม 
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล  
     3. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถการบรหิารจัดการเวลาเรียน และจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู”้ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล  
    4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเตม็ตามศักยภาพ และมีความสุขกบัการเรียนรู้  
     5. เพื่อให้พ่อ แม่ ผูป้กครอง และผู้เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด 
การศึกษาของโรงเรียนและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงปรมิาณ 
        -    นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจ านวน 360 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พฒันา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู ้
     3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         -   นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีความสนใจในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูม้ากขึ้น  
         -   นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
         -   เป็นกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อค้นคว้าหาความรูท้ี่หลากหลายแก่นกัเรียน 

 

 

 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
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5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 

5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนรายหัวและบ ารุงการศึกษา    จ ำนวน  20,000   บำท 
                        รวม   20,000 บำท 

ท่ี กิจกรรม งบ 
ประมำณ 

นอกงบประมำณ รวม ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 

 

กิจกรรมเกษตรพอเพียง  3,000   
กิจกรรมคหกรรมสร้างอาชีพ  6,000   
กิจกรรมงานช่างสร้างอาชีพ  3,000   
กิจกรรมเทคโนโลย ี  1,000   
กิจกรรมกีฬาฟุตซอล  2,000   
กิจกรรมดนตรีไทย  2,000   
กิจกรรมวิชาการ  2,000   
กิจกรรมเรารัก ป.บ.ว.  1,000   

รวมท้ังสิ้น 20,000บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน ) 
 
6. กำรประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัด 
1.นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ้

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

-สอบถาม 
-การประเมินความพงึพอใจ 

-แบบสอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมินความพงึพอใจ 

ท่ี กิจกรรม/รำยละเอียด ระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเกษตรพอเพียง 
กิจกรรมคหกรรมสร้างอาชีพ 
กิจกรรมงานช่างสร้างอาชีพ 
กิจกรรมเทคโนโลย ี
กิจกรรมกีฬาฟุตซอล 
กิจกรรมดนตรีไทย 
กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมเรารัก ป.บ.ว. 

 พ.ค.61-มี.ค.62 
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62 
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62 
พ.ค.61-มี.ค.62
พ.ค.61-มี.ค.62 
พ.ค.61-มี.ค.62 

นายสุพจน ์
นางลัดดา 
นายวชิรวิชญ์ 
นางสาวธิดารัตน์ 
นางสาวจริาภรณ์ 
นายวราวุธ 
นางสาวอรุณโรจน ์
นางไพลิน  
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. โรงเรียนได้ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ ตาม
หลักการ ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
    2. โรงเรียนได้บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพฒันานักเรียนใหม้ี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ และไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม ความสนใจและ
ถนัดของนักเรียนแตล่ะบุคคล  
    3. โรงเรียนได้บริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกจิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ได้อย่างเหมาะสม 
ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของแต่ละ
บุคคล  
   4. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตาม
ความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศกัยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้  
    5. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามคีวามพึงพอใจในการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสรุินทร์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

................................................................... 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.   3,6 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ท่ี 4           การพัฒนาครูและบุคลากร              
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ท่ี 2,3 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง                                                 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC   301                                           
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารงานบุคคล                             
ผู้รับผิดชอบ   นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม                                                       
ระยะเวลำด ำเนินงำน   15 พฤษภาคม 2561  ถึง 30  มีนาคม 2562                                
________________________________________________________________________________       
1.หลักกำรและเหตุผล      
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตาม
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่
และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาใหเ้ปน็ไป
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก ตลอดจนให้หน่วยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากร บุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญ มา
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
 เนื่องด้วยบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีข้าราชการครูบรรจุใหม่และบุคลากรครูส่วนใหญ่มีวิทย
ฐานะต ากว่าช านาญการพิเศษ ยังขาดความรู้ทักษะในการท างานที่เข้มแข็งหรือมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดให้มี
โครงการและกิจกรรมเพือ่การพฒันาคุณภาพครู บุคลากร และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 ผลผลิต (Output) 
 2 .1.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างของโรงเรียนปราสาทเบง

วิทยา มีศักยภาพและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2 .1.2 เพื่อให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง   

ปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลัง   และตามความต้องการอย่างเหมาะสม 
 2 .1.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการครู ในการจัดการเรียนการสอนตามกลุม่สาระการเรียนรู้ ด้วย

ระบบ IT ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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 2.1.4 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และ
บริบทรอบตัวผู้เรียนและสถานศึกษา เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม 

   2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. ข้าราชการครู บุคลากร ของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เป็นครูเก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม สามารถ
พัฒนาผูเ้รียนให้เป็นคนเกง่ ดี มีความสุข 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เชิงปรมิาณ  
        3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพฒันา  
        3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ  100  มีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
        3.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ  100  มีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิและ
ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ เข้ากบัชุมชนได้ดีมีจ านวนครูเพียงพอ 
   3.2 เชิงคุณภาพ  
        3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ และบริบทรอบตัว
ผู้เรียนและสถานศึกษา เป็นครเูกง่ มีคุณภาพ และคุณธรรม 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 
1 จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว พ.ค.61– 30 เม.ย.62 งานบุคลากร 
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- บุคลากร นวัตกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส.ค. - ธ.ค. 62 งานบุคลากร 

3 กิจกรรมอบรมสัมมนา  พ.ค.61 – 30 เม.ย.62 งานบุคลากร 

4 กิจกรรมสง่เสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ดังนี้ 
- ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อให้ได้รบัวุฒิการศึกษาสงูข้ึน 
- ส่งเสริมให้ครูขอรบัการประเมินเพือ่ให้มหีรอืเลื่อน
วิทยฐานะให้สงูข้ึน 

พ.ค.61 – เม.ย. 62 งานบุคลากร 

5 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลงัใจ พ.ค.61 – มี.ค.62 งานบุคลากร 

6 กิจกรรมศกึษาดูงาน มีนาคม 62 งานบุคลากร 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน 122,765.63 บำท 

                        รวม     122,765.63 บำท 
ที่ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
นอก
งบประมาณ 

รวม ไตรมาส 
ที่ใช้งบ ฯ 

1 จัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราว - 57,765.63  
57,765.63 

1, 2, 3 
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2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดท าผลงานของ 
ครู 8 กลุม่สาระ สาระละ 500 บาท 
- จัดวัสดุจัดนิทรรศการน าเสนอ best 
สถานศึกษาและค่าน้ ามันรถขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 

-  
4,000 
 
6,000 

 
 
 
10,000 

 
2, 3 
 
2, 3 

3 กิจกรรมอบรมสัมมนาดงันี ้ - 20,000  
20,000 

1 , 2 , 3 

4 กิจกรรมสง่เสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ดังนี ้
- ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อให้ได้รบัวุฒิ
การศึกษาสงูข้ึน 
- ส่งเสริมให้ครูขอรบัการประเมินเพือ่ให้มี
หรือเลือ่นวิทยฐานะใหสู้งข้ึน 

- - - 1, 2 ,3 

5 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลงัใจ - 20,000 20,000 1, 2, 3 

6 กิจกรรมศกึษาดูงาน - 15,000 15,000 1, 2, 3 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
  6.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพฒันา  
 

2560 100 ส ารวจ สงัเกต
ประเมิน 
สัมภาษณ์ 

แบบส ำรวจ
แบบประเมิน 

 6.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญ 

2560 100 ส ารวจ สงัเกต
ประเมิน 
สัมภาษณ์ 

แบบส ำรวจ
แบบประเมิน 

6.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิและ
ความรู้ ความสามารถตรงกับงานทีร่ับผิดชอบ 
เข้ากับชุมชนได้ดีมีจ านวนครเูพียงพอ 

2560 100 ส ารวจ สงัเกต
ประเมิน 
สัมภาษณ์ 

แบบส ำรวจ
แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  1. นักเรียนได้รบัการเอาใจใส่และพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทุกคนได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่องสู่ครมูืออาชีพ 
3. โรงเรียนประสบความส าเรจ็ในการจัดการศึกษามผีลงานเชิงประจักษ์  
4. ผู้ปกครอง ชุมชนเกิดความยอมรับเช่ือมั่น ศรัทธา ในการจัดการศึกษา 
5. ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมอืในการสนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
6. โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและสังคม 
7. โรงเรียนได้รบัการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 
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โครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรงบประมำณ 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ  อ ำเภอกบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่ 4,6 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ             ที่ 3 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนือ่ง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC  
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิวัฒน์  ส าราญใจ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
       
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจ  มี
การบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โครงสร้างการบริหารประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงาน
งบประมาณ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  การด า เนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  สนองนโยบาย
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และนโยบายของโรงเรียนนั้น  มีกลุ่มงาน
งบประมาณ      เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ส าคัญที่จะช่วยให้ภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ตลอดจน  การบริหารจัดการงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จะเป็นเครื่องมือใน
การ     ช่วยขับเคลื่อนให้งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  สามารถด าเนินไปด้วยความถูกต้อง  
เรียบร้อย  รวดเร็ว  เกิดประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้มาตรฐานด้านผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  
และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการ
งบประมาณ  บรรลุตามวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส  และสามารถ  ตรวจสอบ
ได้  กลุ่มงานงบประมาณจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณข้ึน    
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการของกลุ่มงานงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ  
    2.2 เพื่อใหม้ีการจัดการข้อมลูสารสนเทศของกลุ่มงานงบประมาณอย่างครอบคลมุและทันต่อการ ใช้งาน 
    2.3 เพื่อใหม้ีการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานงบประมาณอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. เป้ำหมำย 
    3.1 ด้ำนปริมำณ 
 นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และชุมชน 
    3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  1.  สถานศึกษามีการระดมทรพัยากร เพื่อพฒันาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาโดยสามารถบรหิาร
จัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 
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4. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. การเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าโทรศัพท์ 

          ตลอดปี นายวิวัฒน์  ส าราญใจ 

2.  ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ ์ ตลอดป ี นายสุพจน์  กะการด ี
3. จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ส านักงาน พ.ค. 61-มี.ค.62 นางสาววัชริน  ขันธะพานิชย์ 
4. กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน 

พ.ค. 61 นายวิวัฒน์  ส าราญใจ 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ จากงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพ   202,720 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ 99,756.77 บาท 
  รวม 302,476.77 บาท 
ที่ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาส 

ที่ใช้งบ ฯ 
1 1. การเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท ์ทุกเดอืน - 80,000  
80,000 

- 

2  ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ - 19,756.77  
19,756.77 - 

3 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ส านักงาน (ใช้งบจัดซื้อ
วัสดุวิชาการ) - - -  

4 กิจกรรมเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 

 
202,720  

 
 

202,720 

 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูลปี

ฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนได้เข้าใช้อินเตอร์
สืบค้นข้อมลูในการศึกษา 2560 87.00 ค่าเฉลี่ยจากการ

เข้าใช้ 
แบบบันทึกการ
เข้าใช้ห้อง 

2. ร้อยละความพงึพอใจของ บุคลากร
โรงเรียน 2560 87.00 ประเมินความ

พึงพอใจ 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
  7.1 บุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาได้รับความสะดวกสบายในด้านสาธารณูปโภคส่งเสริมด้าน
การใช้ชีวิตที่ดีข้ึน 
  7.2 บุคลากร นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากการเช่ือมต่อเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ตในการสืบค้นเพื่อการ
เรียนรู้และพฒันาตนเอง องค์กรและส่วนรวม 
  7.3 ครูและบุคลากรมีคุณภาพในการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าของตนเอง 
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โครงกำรภูมิทัศน์ร่มรื่น สดชื่นสะอำดตำ 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   อ าเภอกาบเชิง   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ที่ 1,4,5,6 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ท่ี 2 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ    ท่ี 2 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเน่ือง                                             
รหัสกิจกรรมย่อย OUC         -                                         
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  บริหำรงำนท่ัวไป                                     
ผู้รับผิดชอบ  นำยสุพจน์ กะกำรดี 
ระยะเวลำด ำเนินงำน  พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2562   

1. หลักกำรและเหตุผล                                
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู้และคุณธรรมมจีริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกันกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลกัของคน
ไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน12  ประการ และการ
เรียนรู้และรู้จกัซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  เป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง เด็กและเยาวชนเป็นทรพัยากรมนุษย์ที่มีค่าย่ิง 
หากได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนาประเทศชาติให้เจรญิพัฒนาได้          
          พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 2552:13-15) หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 
22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้เรียนทกุคนมคีวามสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องสง่เสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังนี้ในการจัดการเรียนการสอนใหป้ระสบความส าเร็จนั้นนอกจากข้ึนอยูก่ับครูและนักเรียนแล้ว ยังมีอีกปัจจัย
หนึ่ง คือการมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกทีเ่พียงพอ มี
สภาพแวดล้อมทีร่่มรื่น และมีแหลง่เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียน ทีเ่อื้อต่อการเรียนการสอนกส็่งผลตอ่ประสทิธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 
              โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เลง็เห็นความส าคัญดังกล่าวจงึได้จัดท าโครงการโรงเรียนสะอาด
บรรยากาศสดช่ืนข้ึน และนอกจากนี้ยังไดจ้ัดกิจกรรมอนรุักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมข้ึนทัง้ในและนอกโรงเรียน
คือ ในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน เพือ่ให้นักเรียนได้ตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ 

         2.1 ผลผลิต (Output) 
     2.1  เพื่อให้มีหอ้งเรียนเพียงพอ อาคารเรียนที่สะอาด และปลอดภัยส าหรบัผูเ้รียน 
     2.2  เพื่อให้ผูเ้รียนมสีุขภาพอนามัยที่ดมีีความปลอดภัย 
     2.3  เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
     2.4  เพื่อให้ผูเ้รียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมกันอนุรกัษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 



                แผนปฏิบตักิำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  102 

 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     -   เสริมสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     -   เพื่อเป็นแหลง่เรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้แก่ผูเ้รียน 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 ด้านปริมาณ   
           3.1.1 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา รอ้ยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมอนรุักษ์และพัฒนา 
                 สิ่งแวดล้อมในและนอกโรงเรียน 

            3.1.2 มีจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมดุ โรงอาหาร แหลง่สบืค้นทีเ่พียงพอกับ 
                   ความต้องการของผู้เรียน 

 3.2 ด้านคุณภาพ   
3.2.1   มีห้องเรียนเพียงพอ อาคารเรียนทีส่ะอาด ปลอดภัย ส าหรบัผูเ้รียน          
3.2.2   ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความปลอดภัย 
3.2.3   มีแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนของผูเ้รียนอย่างหลากหลาย 
3.2.4   ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ พ.ค.-มิ.ย. 61 นายสุพจน์ กะการด ี
2. กิจกรรม 
 2.1 กิจกรรม Big Cleaning day 
           - ซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า 
           - ซื้อน้ ายาถูพื้น 
           - ซี้อไม้กวาด 
           - ซี้อไม้ถูพื้น 
 2.2 กิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพ 
           - กระดาษท าเกียรตบิัตร 
 2.3 กิจกรรมประกวดเขตพื้นทีร่บัผิดชอบ 
 2.4 กิจกรรม ๕ส 
          - ซื้อน้ ามันตัดหญ้า 
 2.5   กิจกรรมปรับปรงุโรงอาหาร 
         - ปูกระเบี้องโรงอาหาร ขนาด 32x10 เมตร 
2.6 กิจกรรมปรบัปรุงหอ้งเรียน 
          -ปูกระเบื้องห้องเรียน ขนาด 130 X 8 เมตร 
2.7 กิจกรรมปรบัปรุงสนามฟุตซอล  
         - เทพื้นคอนกรีต ขนาด 44X24 X0.15 ตร.ม. 
2.8 กิจกรรมทาสีภายและภายนอกอาคารเรียน 216 ล ทรงไทย 

 
พ.ค.-มิ.ย. 61 

 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 61 
 

พ.ค.-มิ.ย. 61 
พ.ค.-มิ.ย. 61 

 
พ.ค.-มิ.ย. 61 

 

 
นายธนธร สมใจหวัง 
 
 
 
 
นายธนธร สมใจหวัง 
 
นายวราวุธ อุส่าห์ดี 
นายฉลอง  เอการัมย ์
 
นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์ 
 
นายสุพจน์ กะการด ี
 
นายสุพจน์ กะการด ี
 
นายสุพจน์ กะการด ี
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5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ จำกงบประมาณ           จ ำนวน    บำท (เงินนอกแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2560) 
5.2     เงินนอกงบประมำณ (เงินอุดหนุนรายหัว) จ ำนวน     17,000  บำท 

รวม 17,000 บำท 
ท่ี รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ งบ 

ประมำณ 
นอกงบ 
ประมำณ 

รวม ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 1. กิจกรรม 
   1.1   กิจกรรม Big Cleaning day 
           - ซื้อน้ ายาล้างห้องน้ า 
           - ซื้อน้ ายาถูพื้น 
           - ซี้อไม้กวาด 
           - ซี้อไม้ถูพื้น 
   1.2   กิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพ 
           - กระดาษท าเกียรตบิัตร 
   1.3   กิจกรรมประกวดเขตพื้นที่รบัผิดชอบ 
   1.4   กิจกรรม ๕ส 
          - ซื้อน้ ามันตัดหญ้า 
          - ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว 
          - ซื้อบัวรดน้ า 
          - สีทาผนัง 
   1.5   กิจกรรมปรบัปรุงโรงอาหาร 
         - ปูกระเบี้องโรงอาหาร ขนาด 32x10 เมตร 
รวมทั้งหมด 320 ตร.ม. ราคาตารางเมตรละ 230 
บาท รวมค่าอุปกรณ์+ค่าแรงงาน 
    1.6   กิจกรรมปรับปรงุห้องเรียน 
          -ปูกระเบื้องห้องเรียน ขนาด 130 X 8 
เมตร รวมทั้งหมด 1024 ตร.ม. ราคาตารางเมตร
ละ 230 บาท รวมค่าอุปกรณ์+ค่าแรงงาน 
     1.7 กิจกรรมปรบัปรุงสนามฟุตซอล เทพื้น
คอนกรีต ขนาด 44X24 X0.15 ตรม. รวมทั้งหมด
159 ตรม. ตารางเมตรละ 370 บาท 
     1.8 กิจกรรมทาสีภายและภายนอกอาคาร
เรียน 216 ล ทรงไทย จ านวน 3,000 ตร.ม. ราคา 
ตร.ม. 260 บาท รวมค่าอุปกรณ์+ค่าแรงงาน 
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6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1.  ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วม กิจกรรม 
     อนุรักษ์พัฒนาสิง่ แวดล้อมทัง้ในและนอก 
     โรงเรียน 
2.  มีห้องเรียน อาคารทีส่ะอาด ปลอดภัย มี 
      แหล่งเรียนรู้ส าหรบัผูเ้รียน 
3.   ร้อยละของ ผูเ้รียนมสีุขภาพอนามัยที่ดี   
      มีความปลอดภัย 
4.   ร้อยละของผูเ้รียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วม 
      อนุรักษ์และพัฒนาสิง่แวดล้อม 

2560 
 
 
2560 
 

2560 
 
2560 

100 

 
ระดับด ี
 
100 
 
100 

-สอบถาม 

-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียน 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ด้านมีจิตสาธารณะ 
2. ผู้เรียนรู้คุณค่า ตระหนักเห็นคุณค่าในการร่วมอนรุักษ์สิง่แวดล้อม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
    ประเทศชาติและพลโลก 
3. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
ครู 
1. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
2. ครูมีเวลาเตรียม การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
 
ผู้บริหำร 
1. ผู้บริหารสามารถบรหิารงานอย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

อ่ืนๆ 

1. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดหรือสร้างความตระหนกัแกผู่้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
3. ผู้ปกครองชุมชน สนับสนุนทุนส าหรับการพฒันาโรงเรียน 
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โครงกำรวันส ำคัญต่ำงๆ 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ   อ ำเภอกำบเชิง   จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................................................................. 
สนองกลยุทธ์   สพฐ. ข้อที่ 2 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ข้อที่ 2,6   
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ         ท่ี 1,3 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุพจน์   กะการดี และคณะ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  16 พฤษภาคม 2561  -  15  มีนาคม 2562 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน 12 ประการ และการ
เรียนรู้และรู้จักรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  เป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง   เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีค่ายิ่ง หากได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญพัฒนาได้    

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันส าคัญ
ต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
วัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความส าคัญ ขาด
จิตส านึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกได้ง่าย 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการ
รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมท ากิจกรรมในวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันท าให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี
ความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 
   1. เพื่อให้นักเรียนตระหนกัและเห็นความส าคัญทางศาสนา 
   2. เพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนได้แสดงความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึง่
ประเพณีที่ดีงาม  รักความเป็นไทย 

3.เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค์  
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
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 1. นักเรียนเรียนรู้การอยูร่่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
3. เป้ำหมำย 
 3.1ด้ำนปริมำณ 

 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
 3.1.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  

 3.2ด้ำนคุณภำพ 
 3.2.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100  ตระหนักเห็นความส าคัญและมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดงีาม 
 3.2.2 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์ 

4. กิจรรมและวิธีด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. วันอาเซียน 8 ส.ค.61 ครูจุฑามาศ 
2. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      18 ก.ค.61 ครูจุฑามาศ 
3. วันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.61 ครูวรภิญญา 
4. วันปิยมหาราช 23 ต.ค.61 ครูสุพจน ์
5. วันลอยกระทงร่วมกจิกรรมกับชุมชน 14 พ.ย.61 ครูวชิรวิชญ์ 
6. วันพ่อแห่งชาติ 4-5 ธ.ค.61 ครูสุพจน ์
7. วันไหว้ครู 16 มี.ค.61 ครูสุพจน ์
8. ประเพณีแซนโฎนตา  ก.ย. 61- ต.ค. 61 ครูจุฑามาศ 

 
5. งบประมำณท่ีใช้ 

5.1     เงินงบประมำณจากงบอุดหนุนบ ารงุการศึกษา      จ ำนวน – บำท 
 5.2     เงินนอกงบประมำณจ ำนวน 26,000 บำท 

     รวม 26,000 บำท 
ท่ี กิจกรรม งบประมำณ นอกงบประมำณ รวม ไตรมำสท่ีใช้งบ ฯ 
1 วันอาเซียน - 1,500 1,500 3 
2 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา      - 2,000 2,000 2 
3 วันแม่แห่งชาติ 

-ค่าอาหารผูป้กครองและปฏิคม 
-ป้ายไวนิลและสถานที ่
-รางวัลนักเรียน 
   *เรียงความ 
   *ค าประพันธ์ 
   *สุนทรพจน ์
   *การ์ดวันแม่ 

 
- 

10,000 
6,000 
800 

3,200 
(800) 
(800) 
(800) 
(800) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

3 
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4 วันปิยมหาราช 
-จัดท าพวงมาลา 

- 1,500  
 

1,500 

2 

5 วันลอยกระทงร่วมกจิกรรมกับชุมชน 
-เครื่องแต่งกาย, ตกแต่งกระทง 

- 1,000  
 

1,000 

2 

6 วันพ่อแห่งชาติ 
-ลวด, เข็มหมุด, เชือกฟาง 
-ป้ายไวนิล 
-ธงเฉลิมพระเกียรติ/ธงชาติ 

 
- 

- 
500 

1,000 
1,500 

 
 
 
 

3,000 

4 

7 
 
 
 
 
 
 

วันไหว้ครู 
-ป้าย /สี 
-ค่าเช่าชุด 
-ค่ารางวัลประกวดพาน 
-ค่ารางวัลประกวดบอร์ด 
-ค่ารางวัลประกวดเรียงความ 
-ค่ารางวัลประกวดค ากลอน 

 
- 

- 
500 

1,000 
1,000 
1,000 
500 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 

2 

8 
 

ประเพณีแซนโฎนตา 
- ค่าเครื่องเซ่น 

 
- 

 
2,000 

 
 

2,000 

 
3 

 
6.กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2560 100.00 

 
เช็คหรือตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

สถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ร้อยละความพงึพอใจของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

2560 100.00 
 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

3. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีทักษะและ
ประสบการณ์ 

2560 100.00 สังเกต สอบถาม
สัมภาษณ์ 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม
แบบสอบถาม 
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7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนและบุคลากร มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
 2. ปัญหาด้านการปกครองนกัเรียนลดลง 
  3. นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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โครงกำรพัฒนำระบบดูแลนักเรียน 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   อ าเภอกาบเชิง   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.    1,6 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ท่ี 3             
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ  ท่ี 2,3 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง                                                 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC   211                                           
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารงานทั่วไป                                 
ผู้รับผิดชอบ   นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม                                                       
ระยะเวลำด ำเนินงำน   16 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562                              
________________________________________________________________________________       
1.หลักกำรและเหตุผล      
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2542 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน พ่อแม่ต้องไปท างานต่างจังหวัด ปล่อยให้ลูกอยู่กับตายาย ป้า อาหรืออยู่ล าพัง ท าให้นักเรียนขาดการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด  เกิดปัญหานักเรียนขาดความรักความอบอุ่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า มีปัญหาด้านการ
ปกครองและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์      

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลนักเรี ยนข้ึน 
ข้ึน เพราะการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความสามารถ  มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น   
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดข้ึนกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากทั้งด้านการสื่อสาร  เทคโนโลยีต่างๆ   ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้วในเชิงลบก็มี
ปรากฏเช่นกันเป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ    ปัญหาการระบาดของสารเสพติด   ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบ
ต่างๆ  ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิด  ความทุกข์  ความวิตกกังวล   ความเครียด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรือ     
อื่นๆ   ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต  และสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง   ดังนั้น  ภาพความส าเร็จที่เกิดจาก
การพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น   จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกคน  
โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน   เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตา
ที่มีต่อศิษย์  และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป   
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต (Output) 
 ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีระบบและมีประสิทธิภาพ 

  2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง   

3 เป้ำหมำย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

- นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  ตาม
สภาพปัญหา 

   3.2 เชิงคุณภาพ  
- นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
- นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
- นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาได้รับความช่วยเหลือ  
- นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาได้รับการส่งเสริมด้านต่าง ๆ  
- นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยามีทักษะการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 
1  กิจกรรมโฮมรมู พ.ค.61 - มี.ค.62 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

2 กิจกรรมรูจ้ักผูเ้รียนรายบุคคล พ.ค.61 –  มิ.ย.62 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

3 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน พ.ค.61–  มิ.ย. 62 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

4 กิจกรรมสง่เสริมนกัเรียน พ.ค.61 – ก.พ.62 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน พ.ค.61 – ก.พ62 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

6 กิจกรรมสง่ต่อ พ.ค.61– ก.พ.62 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

7 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 

สิงหาคม 62 นางวรภิญญา 

8 กิจกรรม กยศ.เพื่ออนาคตทีส่ดใส พ.ค.61 – ก.พ.62 งานแนะแนว 

9 กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่ออนาคต 
-ค่าจัดส่งเอกสาร 

   พ.ค.61 – ก.พ.62 นางสาวธิดารัตน์ 

10 กิจกรรมประชุมผูป้กครอง พ.ค.61 – ก.พ.62 สุพจน ์
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5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน 7,000 บำท 

                        รวม  7,000 บำท 
ที่ กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
นอก

งบประมาณ 
รวม ไตรมาส 

ที่ใช้งบ ฯ 

1  กิจกรรมโฮมรมู - - - 1,2,3 

2 กิจกรรมรูจ้ักผูเ้รียนรายบุคคล - - - 1,2,3 

3 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน - - - 1,2,3 

4 กิจกรรมสง่เสริมนกัเรียน - - - 1,2,3 

5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน - - - 1,2,3 

6 กิจกรรมสง่ต่อ - - - 1,2,3 

7 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงชดเชยน้ ามันรถครหู้อง
ละ 400 บาท จ านวน 10 ห้อง 

 

- 
- 

1,500 

- 

1,500 

 

3 

- 
8 กิจกรรม กยศ.เพื่ออนาคตทีส่ดใส 

- - - 2 
9 กิจกรรมทุนการศึกษาเพื่ออนาคต 

-ค่ารถชดเชยน้ ามันรถครูด าเนินการ
เกี่ยวกับทนุการศึกษานักเรียน 

 

- 

 

3,000 

 

3,000 

 

1,2,3 

10 ประชุมผู้ปกครอง 
 2,000 2,000 1,2,3 

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1.  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบง

วิทยาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 

 

2560 

 

95.00 การส ารวจ 

การสงัเกต 

แบบส ารวจ 

แบบสงัเกต 
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2.  ร้อยละของนกัเรียนโรงเรียนปราสาทเบง
วิทยาที่มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 

2560 
95.00 

 

ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ 

3.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบง
วิทยาที่ได้รับความช่วยเหลือ ด้านต่างๆ 

 

2560 
95.00 การส ารวจ 

การสงัเกต 

แบบส ารวจ 

แบบสงัเกต 

4.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
ที่ได้รับการสง่เสรมิด้านต่างๆ 

2560 
95.00 การส ารวจ 

การสงัเกต 

แบบส ารวจ 

แบบสงัเกต 

5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
ที่มีทักษะการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมี
ความสุข 

2560 
100.00 การส ารวจ 

การสงัเกต 

แบบส ารวจ 

แบบสงัเกต 

 
 
7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    7.1 ปัญหาการปกครองของนักเรียนลดลง 
   7.2 โรงเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มีช่ือเสียง เปน็ที่ยอมรบัของผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคม 
   7.3 โรงเรียนสามารถบรหิารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา 
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โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ   อ ำเภอกำบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 

........................................................................................ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่ 2,4,5 
สนองกลยุทธ์ สถำนศึกษำ ข้อท่ี 1,2    
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำ   ท่ี 1,3  
รหัสกิจกรรมย่อย    OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุพจน์   กะการดี และคณะ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  16 พฤษภาคม 2561 -  15  มีนาคม 2562 
 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน12  ประการ และการ
เรียนรู้และรู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง   เด็กและเยาวชนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าย่ิง หากได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
พัฒนาได้    
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า25 ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น  และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

การพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ให้กา้วทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ให้มีส านึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา  และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอก
เป็นอย่างดี 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาได้มีนโยบายให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทุกท่าน น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สามารถด ารงตนอยู่อย่างมีความสุขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ในยุคโลกาภิวัฒน์   
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 
 2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3. นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
     2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 1. นักเรียนเรียนรู้การอยูร่่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
3.เป้ำหมำย 
 3.1เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลือ่นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของสถานศึกษา 
 3.2เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากร น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. กิจรรมและวิธีด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมสหกรณ์ พ.ค.61-มี.ค.62 ครูพิศเจริญ 
2. กิจกรรมออมวันน้ีชีวีมีสุข พ.ค.61-มี.ค.62 ครูสุพจน์  
3. กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อก พ.ค.61-มี.ค.62 ครูสุพจน์  
4. กิจกรรมธนาคารขยะ 

-ตาช่ังขนาด 5 กก. 
-ตะแกรงลวดส าหรับแยกขยะ 3 ใบ 

พ.ค.61-มี.ค.62 ครูฉลอง 

5. กิจกรรมด านาปลกูข้าวและสวนยางพารา 
-ค่าไถนาปรับพื้นที่นาและสวนยาง 
-ค่าปุ๋ย 
-ค่านวดข้าว 

พ.ค.61-มี.ค.62 ครูสุพจน์  
 
 

6. กิจกรรมท าบญัชีรายรบั- รายจ่ายประจ าวัน พ.ค.61-มี.ค.62 ครูเสนอ 
7. กิจกรรมบันทกึความดี พ.ค.61-มี.ค.62 ครูจุฑามาศ 
8. กิจกรรมท าสมาธิก่อนเรียน พ.ค.61-มี.ค.62 ครูสุพจน์  

5. งบประมำณท่ีใช้ 
 5.1  เงินงบประมำณ  จำกงบ อุดหนุนบ ารุงการศึกษา      จ ำนวน - บำท 
 5.2  เงินนอกงบประมำณ                                     จ ำนวน 8,000 บำท 

    รวม 8,000 บำท 
 

ท่ี กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 กิจกรรมสหกรณ์ 3,000 - 3,000 1 
2 กิจกรรมออมวันน้ีชีวีมีสุข - - - - 
3 กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยสวมใส่หมวกกัน

น็อก 
- - - - 

4 กิจกรรมธนาคารขยะ - - - - 
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-ตาช่ังขนาด 35 กก. 
-ตะแกรงลวดส าหรับแยกขยะ 3 ใบ 

5 กิจกรรมด านาปลกูข้าวและสวนยางพารา 
-ค่าไถนาปรับพื้นที่นา 
1.ไถพรวน 
2.ตีดิน 
-ค่าปุ๋ยอินทรีย ์
-ค่านวดข้าว 
3.  

 
 
 

 
 

2,000 
1,000 
1,500 
500 

5,000 1 

6 กิจกรรมท าบญัชีรายรบั- รายจ่ายประจ าวัน - - - - 
7 กิจกรรมบันทกึความดี - - - - 
8 กิจกรรมท าสมาธิก่อนเรียน - - - - 
6.กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

2560 
 

100.00 
 

ตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 

สถิติการเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ร้อยละความพงึพอใจของนักเรียน
ที่เข้าร่วมกจิกรรม 

2560 
 

95.00 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

3. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีทักษะและ
ประสบการณ์ 

2560 90.00 สังเกต สอบถามสมัภาษณ์ แบบสงัเกต
พฤติกรรม
แบบสอบถาม 

 
7.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
      1.นักเรียน ครู/บุคลากรมีคุณลักษณะตามหลักของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
      2.สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้ความรู้แกผู่ป้กครอง ชุมชนให้ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
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โครงกำรสัมพันธ์ชุมชน 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   อ าเภอกาบเชิง   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ที่ 2,6 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ   ท่ี 6 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ    ท่ี  2 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเน่ือง                                             
รหัสกิจกรรมย่อย OUC         -                                         
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  บริหำรงำนท่ัวไป                                     
ผู้รับผิดชอบ  นำยวชิรวิชญ์ ทองอุดม                                                     
ระยะเวลำด ำเนินงำน  พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561   

1. หลักกำรและเหตุผล                                
 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 (2552:13-15) หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา 
มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญทีสุ่ด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน ศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ ในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จนั้น นอกจากข้ึนอยูก่ับครูและ
นักเรียนแล้ว ยังมีอีกปจัจัยหนึ่งคือ การมีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมทีส่ะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมทีร่่มรื่น และมีแหล่งเรยีนรู้ส าหรับผูเ้รียน ที่เอื้อตอ่การเรียนการสอนก็
ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
          โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเห็นความส าคัญในการสร้างสมัพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน
เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมกีารประสานงาน  ก าหนด
แนวทางในการพฒันาโรงเรียน ใช้สถานที่ในชุมชนจัดเปน็แหลง่เรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูเ้รียน จึง
ได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 

         2.1 ผลผลิต (Output) 
           2.1.1 เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
      2.1.2 เพื่อให้โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายทีก่ าหนด 
         2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
           2.2.1 ชุมชนเกิดความพึงพอใจภาคภูมิใจ ศรัทธา เช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมำณ  
            3.1.1.ผูป้กครอง ชุมชน ร้อยละ 90 เข้ามามีบทบาทและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภำพ  
            3.2.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา 
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               3.2.2 โรงเรียนประสบความส าเรจ็ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนด 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ พ.ค.-ส.ค. 61 นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม 
2. กิจกรรม 
   2.1   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
   2.2   กิจกรรมกีฬาชุมชนสมัพันธ์ 
   2.2   การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
พ.ค.-ส.ค. 61 
พ.ค.-ส.ค. 61 
พ.ค.-ส.ค. 61 

 
นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม 
นางลัดดา  นาสาวงศ์ 
นายวิวัฒน์ ส าราญใจ 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ จำกงบประมำณ           จ ำนวน - บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ (เงินอุดหนุนรายหัว) จ ำนวน 5,000 บำท 

รวม 5,000 บำท 
ท่ี รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ งบ 

ประมำณ 
นอกงบ 
ประมำณ 

รวม ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 1. กิจกรรม 
   2.1   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
           - ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม 
   2.2   กิจกรรมกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ 
    

 

- 
- 

 

4,000 
1,000 

 

4,000 
1,000 

 

1,2,3,4 
1,2,3,4 

   5,000 5,000  

6. กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1. ร้อยละความพงึพอใจของชุมชนที่มีต่อ
โรงเรียน 
2. ร้อยละของผูป้กครองชุมชน ในความ
ร่วมมือสนับสนุนการศึกษา 

2560 

2560 

 

87 

87 

-สอบถาม 

-การประเมิน
ความพึงพอใจ 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

นักเรียน 
  1.ได้รับการสนบัสนุนด้านทุนการศึกษา 
  2.นักเรียนเกิดขวัญและก าลงัใจในการศึกษา 
  3.เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผูป้กครอง ง่ายตอ่การดูแลนกัเรียน 

ครู 
  1.ได้รับความคุ้นเคยเป็นกันเองกบับุคคลในชุมชน 
  2.ครูมีขวัญก าลงัใจในการท างานพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การท างานมปีระสทิธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหำร 
  1.ได้รับการสนบัสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 

2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
อ่ืนๆ 
  1.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมต่างๆและสร้างความภาคภูมิใจ เช่ือมั่น ศรัทธา ในการบริหารจัด     
การศึกษาของโรงเรียน 

2.โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงกำรส่งเสริมระบบบริหำรงำนท่ัวไป 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ ต ำบลกำบเชิง อ ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

.................................................................................. 
สนองกลยุทธ์ของสพฐ.    ข้อที่ 4 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ    ที่ 3 
สนองมำตรฐำนสถำนศึกษำ       ที่ 2 
ลักษณะโครงกำร  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย                   OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุพจน์   กะการดี และคณะ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร            พฤษภาคม   2561  -  15  มีนาคม   2562 
1.หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน12  ประการ และการ
เรียนรู้และรู้จักซื่อสตัย์ เสียสละ อดทน  เป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าย่ิง 
หากได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญพัฒนาได้    
 ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบรกิารสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรบัโรงเรยีนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสรมิสนับสนนุ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การท างานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง การอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 

 2.1  เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว            มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.2  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็น
ข้ันตอนและมีระบบแบบแผน 
 2.3  เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      1. บุคลากร นักเรียนและผูป้กครองอยูร่่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  ด้ำนเชิงปริมำณ   
 1. มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างเพียงพอ ในการบริการครูและบุคลากร  
 3.2  ด้ำนเชิงคุณภำพ   
 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสทิธิภาพ 
 2. นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนพึงพอใจในการได้รับบรกิาร 
4. กิจรรมและวิธีด ำเนินงำน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมวางแผนการด าเนินงานบรหิารทั่วไป พ.ค.61-มี.ค.62 ครูสุพจน ์
2. กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารบรรณ  16 พ.ค.61 ครูปาณิสรา 
3. กิจกรรมงานปฏิคม                         16 พ.ค.61 

1 พ.ย.61 
ครูปาณิสรา 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ                    1 เม.ย.61 ครูเกียรติศักดิ์  
5. กิจกรรมพัฒนาระบบงาน มิ.ย 61 ครูธนธร 
6  กิจกรรมรับนักเรียน มี.ค. 62 ครูสุพจน ์

7 ปฐมนิเทศ  พ.ค. 61 ครูสุพจน ์
8 ปัจฉิมนเิทศ มี.ค. 62 ครูสุพจน ์
9 จัดท าวารสารประชาสมัพันธ์โรงเรียน เผยแพร่เทอมละ 2 ครั้ง ครูธิดารัตน์ 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
 5.1     เงินงบประมำณจำกงบ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา      จ ำนวน       -     บำท 
 5.2     เงินนอกงบประมำณ                                      จ ำนวน 15,421.60 บำท 

                     รวม 15,421.60 บำท 

ท่ี กิจกรรม 
งบ 

ประมำณ 
นอก

งบประมำณ 
รวม 

ไตรมำส 
ท่ีใช้งบ ฯ 

1 กิจกรรมวางแผนการด าเนินงานบรหิาร
ทั่วไป 

- - - 1 

2 กิจกรรมพัฒนางานธุรการและสารบรรณ 
-สมุดปกแข็งมุมมัน 4/200 ติดค าสั่ง 
(350บ./เล่ม) 
-ซองขาวครุฑ(50บ./แพค) 
-ตรายางปั๊มวันที(่50บ./อัน) 
-ซองน้ าตาลขยายข้าง(5บ./ซอง) 
-ซองน้ าตาลไม่ขยายข้าง(3บ./ซอง) 
-หมึกปริ๊นท์ (800บ./ตลับเทียบเคียง) 

 
- 

 
(*กิจกรรมย่อย 

1-6 ใช้
งบประมาณ

จากวัสดุกลาง
วิชาการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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-ค่าส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย ์ 1,000  
1,000 

3 กิจกรรมงานปฏิคม             
-อาหารของว่าง 
-เครื่องดื่ม,กระดาเช็ดปาก            

 
- 

 
1,000 
1,000 

 
 
 

2,000 

1 

4 พัฒนาระบบสารสนเทศ                    
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศ                    
- ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน 

- 
1,000 

- 
1,000 

- 1 

5 กิจกรรมพัฒนาระบบงาน 
- ซ่อมล าโพง                                 
- ซ่อมเครื่องขยายเสียง NPE 

-  
1,000 
1,000  

 
 
 

2,000 

1,2,3 

6 กิจกรรมรบันักเรียน 
- จัดท าป้ายรับนกัเรียน 
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน 

-  
1,000 

- 

 
 
 

1,000 

3 

7 ปฐมนิเทศ 
-จัดสถานที่/ป้าย 
-ปฏิคม(น้ า/เครื่องดื่ม) 

 
- 

 
500 

1,500 

 
 
 

2,000 

1 

8 ปัจฉิมนเิทศ 
- จัดสถานที่/จัดท าป้าย 
- ปฏิคม/อาหาร 
- ค่าพราหมณ ์
- ค่าพานบายศร ี

 
- 

 
500 

2,500 
500 

1,500 

 
 
 
 
 

5,000 

3 

9 จัดท าวารสารประชาสมัพันธ์โรงเรียน 
- จัดท าวารสาร 
- จัดท า ส.ค.ส. 

-  
1,000 

       421.60 

 
 
 

1,421.60 

1,2,3 
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6.กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชมมีความพงึพอใจ
ผลการบรหิารจัดการ 

2560 96.00 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2.ร้อยละของครบูุคลากรทีท่ างาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

2560 96.00 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

7.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
     1.นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภาคภูมิใจในสถานศึกษาเกิด
ความศรัทธาเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
     2.ครูมีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมีประสิทธิภาพ 
     3.นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงกำรสุขภำพดีชีวีมีสขุ  
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา   อ าเภอกาบเชิง   ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 
ชื่อโครงกำร       สุขภาพดีชีวีมีสุข 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ข้อที่     1,2,4  
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ  ที่ 1,2       
สนองมำตรฐำนสถำนศึกษำ   ท่ี 1       
ลักษณะงำนโครงกำร  ต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC 
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นางลัดดา นาสาวงศ์ 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร    พฤษภาคม   2561 - 15  มีนาคม 2562 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน12  ประการ และการ
เรียนรู้และรู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายอีกข้อหนึ่ง   เด็กและเยาวชนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าย่ิง หากได้รับการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ
พัฒนาได้    
 บุคคลมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแล้วบุคคลนั้นสามารถท าหน้าที่ได้ดีข้ึน
เรื่อยๆ ตามศักยภาพ และทิศทางที่จะคงความผาสุกแก่ชีวิตของตัวเองไว้ ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงปราศจากจากความ
เจ็บป่วยเท่านั้น ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตของเขาด้วย จึงได้มีการจัดโครงการ “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ข้ึน โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
ส่งเสริมให้คณะคร ูบุคลากร และนักเรียนมกีารน าแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวมไปประยุกต์ใช้โดยเริม่จากตนเอง 
และขยายวงกว้างไปสู่บุคคลใกล้ชิดและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพอีกด้วย 
  โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จงึได้จัดท าโครงการสุขภาพดี มีสุนทรียภาพ ชีวีมีสุขข้ึนเพือ่พัฒนาผู้เรียน
ให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายของโรงเรียนและตามทีก่ฎกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต (Output) 

2.1.1  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
2.1.2  เพื่อพัฒนานักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2.3  เพื่อพัฒนานักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
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      นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ในปีการศึกษา 2561  ได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มสีุขภาพกาย 
สขุภาพจิตที่ดี และมีสุนทรียภาพ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด 
3.เป้ำหมำย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 -นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย  ตลอดจนมีความซาบซึ้งในคุณค่า  อารมณ์และความรู้สึกที่ดีงาม ไพเราะ น่ารื่นรมย์ 
พัฒนา ฝึกฝน และซึมซับจนเป็นนิสัย ตลอดจนสามารถสร้างผลงานสู่สาธารณชนได้  
4. กิจรรมและวิธีด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต พ.ค.61-มี.ค.62 ครูลัดดา 
2. กิจกรรมจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ มิถุนายน 2561 ครูวราวุธ 
3. กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ค.61-มี.ค.62 ครูลัดดา  
4. กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ก.ค.61-มี.ค.62 ครูลัดดา  
5. กิจกรรมป้องกันอบุัติเหตุ ขับข่ีปลอดภัย พ.ค.61-มี.ค.62 ครูฉลอง 
6. กิจกรรมอบรม โรคเอดส์ เพศศึกษา ยาเสพติด มิ.ย.61-มี.ค.62 ครูลัดดา  
7. กิจกรรม To Be Number One พ.ค.61-มี.ค.62 ครูลัดดา 

8. กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต.ค. 61 ครูลัดดา 
9. กิจกรรมกีฬาสีภายนอก ต.ค.61-ธ.ค.61 ครูลัดดา 
10. กิจกรรมบริจาคโลหิต พ.ค.61-มี.ค.62 ครูลัดดา 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ อุดหนุนบ ารุงการศึกษา     จ ำนวน       -   บำท  (-) 
5.2     เงินนอกงบประมำณ  จ ำนวน  51,500    บำท  ( ห้ำหมื่นหน่ึงพันห้ำร้อยบำทถ้วน)                 

ท่ี กิจกรรม งบประ
มำณ 

นอกงบประมำณ รวม ไตรมำสท่ีใช้
งบ ฯ 

1 กิจกรรมสง่เสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต 
    - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
    - จัดซื้อเครื่องวัดส่วนสูง 
    - กิจกรรมแอโรบกิ 
    - รางวัลประกวดเต้นแอโรบิก 

-  
 
 
 
 

 - 

2 
กิจกรรมจัดซือ้ยาและเวชภัณฑ์ 

- จัดซื้อยา 
- จัดซื้อกระติกน้ าร้อน 
- จัดซื้อกล่องปฐมพยาบาล 

  
 
1,000 
500 
1,500 

 
 
 
 
3,000 
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6.กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 
เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้ 
ประเมิน 

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 2560 100.00 เช็คหรือตรวจสอบการเข้าร่วมกจิกรรม สถิติการเข้าร่วม

กิจกรรม 
2. ร้อยละความพงึพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2560 96.00 ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง

พอใจ 

3 กิจกรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค - - -  
4 กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง - 500 500  
5 กิจกรรมป้องกันอบุัติเหตุ ขับข่ีปลอดภัย - - -  
6 กิจกรรมรณรงค์ โรคเอดส์ เพศศึกษา ยาเสพติด 

- จัดท าป้ายนิทรรศการ 
- ค่าวิทยากรให้ความรู ้
- จัดท าป้ายรณรงค์  

   -     ตรวจฉ่ี  

-  
 
- 
1,000 
   500 
   500 
 

 
 
 
 
 
 
2,000 

 

7 กิจกรรม To Be Number One - - -  
8 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- เตรียมสถานที่และพิธีเปิด 
- ค่าบ ารุงคณะส ี
- เงินรางวัลนักกีฬา 
- อาหาร,ปฏิคม 
- อุปกรณ์กีฬา 
- ค่ารักษาความปลอดภัย 

-  
 
4,000 
4,000 
8,000 
2,500 
5,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 
25,000 

 

9 กิจกรรมกีฬาภายนอก 
  -  เบี้ยเลี้ยงนกักีฬาเครอืข่ายและสพม.33 
  -  ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง นักกีฬา 

-  
15,000 
5,000 

20,000  

10 กิจกรรมบริจาคโลหิต - 1,000  1,000  
 รวมทั้งสิ้น 58,000  บำท ( ห้ำหมื่นแปดพันบำทถ้วน) 
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3. ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
ทักษะและประสบการณ์ 2560 93.00 สังเกต สอบถามสมัภาษณ์ แบบสงัเกตพฤติกรรม

แบบสอบถาม 

 
7.ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
          นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ร้อยละ  100  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการที่
ก าหนดให้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย มสีุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงเข้มแข็ง รู้จักป้องกัน
ตนเองและห่างไกลจากยาเสพติด 
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โครงกำรประชำธิปไตยเบ่งบำนท่ีบ้ำนเหลืองฟ้ำ 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  อ าเภอกาบเชิง  จังหวัดสรุินทร ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

สนองกลยุทธ์ สพฐ.    1,2 
สนองกลยุทธ์สถำนศึกษำ      ที่ 2 
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำสำนศึกษำ      ที่ 1 
ลักษณะโครงกำร   ต่อเนื่อง                                                 
รหัสกิจกรรมย่อย OUC   213                                          
งำนบริหำรท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบรหิารงานทั่วไป                                 
ผู้รับผิดชอบ   นายเจตริน  ศรสีรรงาม 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562                                
________________________________________________________________________________       
1.หลักกำรและเหตุผล      
 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตามนโยบายของ คสช. การสร้างค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดย
ต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยม พื้นฐาน  12  ประการ และการเรียนรู้และเข้าใจการเป็นประชาธิปไตย เป็น
นโยบายอีกข้อหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาช้านาน  เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง หากได้รับการฝึกฝนหรือ
ประสบการณ์ที่ดีในอนาคตย่อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญพัฒนาได้    
  งานกิจการนักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จึงได้จัดกจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนข้ึน 
เนื่องจากกจิกรรมสภานักเรียนเป็นกจิกรรมที่เปรียบเสมือนเป็นเวทีการเรียนรูห้ลกัประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการ
วางรากฐานใหก้ับนักเรียนได้เรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้นกัเรียนเป็นต้นประชาธิปไตยที่เติบโตและ
เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 ผลผลิต (Output) 
      1.เพื่อให้มีคณะกรรมการสภานักเรียนท าหน้าทีเ่ป็นแกนน าในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
      2.เพื่อให้นักเรียนได้พฒันาศักยภาพการเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 
      3. เพื่อให้นักเรียนมีความรบัผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและสังคม 
      4. เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักสิทธิหน้าที่ของตนเองรู้จักเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

   2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. นักเรียนเรียนรู้การอยูร่่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 
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3. เป้ำหมำย 
   3.1เชิงปรมิาณ  
        - นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทุกกจิกรรมร้อยละ 95  
      -  นักเรียนร้อยละ 90  มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 

   3.2 เชิงคุณภาพ  
       - นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยามทีักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและการใช้
หลักธรรมาภิบาล อยู่ร่วมกันในสงัคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินงำน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดขอบ 
1  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 15-30  พ.ย.61 นายวราวุธ  อุส่าห์ดี 
2  กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้ารองหัวหน้าห้อง พ.ค.61 และ พ.ย.61 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 

3 กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะส ี พ.ค.60 งานกิจการนักเรียน 

4 กิจกรรมคนดีศรีปราสาทเบง พ.ค.60 – ก.พ.61 งานกิจการนักเรียน 

5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน ทุกสิ้นเดือน งานกิจการนักเรียน 

6 กิจกรรมน าเสนอความรูห้น้าเสาธง(บรูณาการ 8 กลุม่
สาระ) 

พ.ค.61 – ก.พ.62 งานกิจการนักเรียน 

7 กิจกรรมท าสมาธิก่อนเรียน พ.ค.61 – ก.พ.62 งานกิจการนักเรียน 

5. งบประมำณท่ีใช้ 
5.1     เงินงบประมำณ  จำกงบ ............................................... จ ำนวน ........................บำท 
5.2     เงินนอกงบประมำณ อุดหนุนบ ารงุการศึกษา              จ ำนวน 1,000 บำท 

                          รวม   1,000   บำท 
ท่ี กิจกรรม งบ 

ประมำณ 
นอกงบประมำณ รวม ไตรมำส 

ท่ีใช้งบ ฯ 

1  กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน - - - - 
2  กิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้ารองหัวหน้าห้อง - - - - 
3 กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะส ี - - - - 
4 กิจกรรมคนดีศรีปราสาทเบง 

- ค่ากระดาษท าเกียรตบิัตร 
- ค่าหมึกปริ้นเตอร ์ 
- ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร ์
 

- 

- 

- 

(กิจกรรมย่อย 1-2 
ใช้งบประมาณจาก
วัสดุกลางวิชาการ 
กิจกรรมยอ่ย 3 ใช้
งบซ่อมแซมจาก

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ) 

 - 

- 

- 
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5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
- - - - 

6 กิจกรรมน าเสนอความรูห้น้าเสาธง(บรูณา
การ ๘ กลุ่มสาระ) - - - - 

7 กิจกรรมท าสมาธิก่อนเรียน 
- - - - 

กำรประเมินผล 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ข้อมูล 

ปีฐำน 
ค่ำ 

เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด 

วิธีกำรวัด 
และ

ประเมินผล 

เครื่องมือ 
ท่ีใช้ 

ประเมิน 
1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 2560 

 

96.00 

 

เช็คหรือ
ตรวจสอบการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สถิติการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละความพงึพอใจของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 
 

2560 

 

93.00 

 

ประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมิน
ความพึง
พอใจ 

4. ร้อยละของนักเรียนทีม่ีทักษะและ
ประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและการใช้
หลักธรรมาภิบาล อยู่ร่วมกันในสงัคม
ประชาธิปไตยอย่างมีความสุข 

2560 93.00 สังเกต 
สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 

แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    7.1 ปัญหาการปกครองของนักเรียนลดลง 
    7.2 โรงเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง มีช่ือเสียง เปน็ที่ยอมรบัของผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคม 
    7.3 โรงเรียนสามารถบรหิารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ 

 ท่ี   ๑๙๙  / ๒๕๖๐ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นส่วนหนึ่งในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพื่อให้สถานศึกษาก าหนดกิจกรรม/โครงการและด าเนินการจัดกจิกรรม/
โครงการเพือ่พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาสูม่าตรฐานของสถานศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ    ประกอบด้วย  

       ๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑  ให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการฯ  ประกอบด้วย 

๑.นายประนอม  สังข์โสมา  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๒.พระอธิการค ารณ  วิสุทธสีโล  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

     ๓.พระอธิการคนอง ทินวโร  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
    ๔. นายวิฑูรย์  จ าปาทอง   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๕. นายชิน  สุขพราม   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๖. นางปิยนุช ตระกูลสงู   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๗. นายสุภาพ  คงสุข    กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๘. นายสุพจน์  กะการดี    กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๙. นายจรวน บุตรงาม    กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๑๐. นายเอกราช  บูรณะ  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๑๑. นายพิพัฒน์พล  กาด า  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๑๒. นายสมควร  ส าราญใจ  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
   ๑๓. ร้อยต ารวจโทมนตรี อ่อนน้ าค้ า  กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
    ๑๔. นายรุ่ง  หว่างแสง   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 

๑๕.นางสาวพิจิตรา  ค ามันตรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.นายไกรสร ธุนาสูรย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑   ให้สอดคล้องแผนการ
จัดการศึกษา บริบท สภาพแวดล้อม มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐาน
การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและ หลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 ๑. นางวรภิญญา  ทองอุดม  ครู คศ.๓   กรรมการ 
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๒. นางบุษบา   อาจพรหม    ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม  ครู คศ.๒   กรรมการ 

  ๔. นายวิวัฒน์   ส าราญใจ   ครู คศ.๑   กรรมการ  
๕. นายสุพจน์   กะการด ี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวปาณิสรา  ผลแม่น  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๗. นางไพลิน  จุไร   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นางอรุณรัตน์  พลหาญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นางลัดดา  นาสาวงค์   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางจุฑามาศ ทองดา   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นายธนธร  สมใจหวัง   ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 

 ๑๒. นางสาวกสญิาณินท์  บุญลีประสทิธ์ ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นายเจตริน  ศรสีรรงาม   ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔. นางสาวจริาภรณ์ บาลพูน  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕. นางสาวอรญัณิกา  ทองน า  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖. นางสาวปนัดดา  สุกใส  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๗. นายเสนอ ละเมอพันธ์  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๘. นายเกียรติศักดิ์  จารัตน์  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๙. นายศักรินทร์ สินสะโน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๐. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๑. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลงิาม   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๒. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี   พนักงานราชการ   กรรมการ 

  ๒๓. นายชวน  เสาร์ทอง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๒๔. นายฉลอง  เอการัมย์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒๕. นางสาวมินตรา  ผาสุก  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๒๖. นายธงทอง มั่งม ี   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
  ๒๗. นางสาวพิศเจริญ ต้นจ าปา  ครู คศ. ๑  กรรมการและเลขานุการ 

๒๘. นางสาวอรุณโรจน์  ทวีเหลือ     ครู คศ.๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการที่ได้รบัแต่งตั้งตามค าสั่งนีป้ฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อบังเกิดผลแก่
ทางการสบืไป 
 
 
         สั่ง ณ วันที่ ๘  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
        ลงช่ือ 
                  (นางพิจิตรา ค ามันตร)ี 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
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คณะท ำงำน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
ท่ีปรึกษำ : 
  นายประนอม   สังโสภา  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  นางสาวพิจิตรา ค ามันตร ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
  นายไกรสร  ธุนาสูรย ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
  นางบุษบา   อาจพรหม  ครูช านาญการ 
  นายวชิรวิชญ์   ทองอุดม  ครูช านาญการ   
  นางวรภิญญา   ทองอุดม  ครูช านาญการ 
  นายวิวัฒน์   ส าราญใจ  ครู 
  นายสุพจน์   กะการด ี   ครู 
    
 
 
 ขอขอบคุณ : 
  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทุกท่าน 
 
 
 รวบรวมเอกสำร / จัดพิมพ์  : 
  นางสาวพิศเจรญิ ต้นจ าปา  ครู 
   

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

งำนแผนงำน     กลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 
โรงเรียนปรำสำทเบงวิทยำ    ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๓๓ 
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งานแผนงานฯและงานประกัน โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 


