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ค าน า 
 
คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  เล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงาน

แผนงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดท าปฏิทินในการด าเนินงาน มีการก าหนดทิศทาง
องค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน และนโยบายที่เกี่ยวข้องของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อีกทั้งข้ันตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานแผนงาน   แบบฟอร์มในการจัดท าแบบเสนอแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ และแบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานแผนงาน 

 
 

         งานแผนงาน 
   กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    โรงเรียนคลองลานวิทยา 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน 
งานแผนงานโรงเรียนคลองลานวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1 10 สิงหาคม 2559 

(14.15น.-16.30 น.) 
ประชุมหารือคณะครูและบุคลากรทุกคน เพ่ือวางแผนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

- หัวหน้ากลุ่มงาน 
สมาชิกทุกคนในฝ่าย 

2  31 สิงหาคม – 9 
กันยายน 2559 

ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ งานด าเนินการเขียนโครงการ/
งานประจ าปี 2560  ให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์สพม. 41 มาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
หัวหน้างาน 
- ทุกฝ่ายงาน 
 

3 12-16 กันยายน
2559 

เลขาทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน รวบรวมโครงการ
ตามกลุ่มบริหารงาน  ส่งโครงการที่พิมพ์เสร็จแล้วพร้อม
ไฟล ์ให้งานแผนงาน หรือ ส่ง email มาที ่
dawanwipa@hotmail.com  
 (ส่งภายในวันที่  16 กันยายน 2559) 

- ทุกฝ่าย 
- ทุกกลุ่มสาระฯ 
- ทุกงาน 

4 27-28 กันยายน
2559 

ประชุมสรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 
วิเคราะห์ แก้ไข เพ่ิมเติม จัดพิมพ์ และท ารูปเล่ม 

- ฝ่ายบริหาร 
-หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/
หัวหน้างาน 
- งานแผนงาน 

5 1-10 ตุลาคม 2559 งานแผนงาน รวบรวมโครงการ/งาน /ติดตามโครงการ - งานแผนงาน 
 

6 1-10ตุลาคม 2559 งานแผนงาน รวบรวมโครงการ/งาน  จัดพิมพ์ และท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 

- งานแผนงาน 

7 10 พฤศจิกายน 
2559 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 

- งานแผนงาน 
 -คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

8 1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ด าเนินการตามโครงการ 

- งานแผนงาน 
 - ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่ม
สาระฯ/ทุกงาน 
- งานการเงิน 
- งานพัสดุ 

9 31 มีนาคม 2560 ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ประเมินสรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการประจ าภาคเรียนที่ 2/2559 

- งานแผนงาน  
- ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่ม
สาระฯ ทุกงาน 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 



ที ่ วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
10 1 เม .ย. 2560 –  

30 ส.ค. 2560 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการตามโครงการ - งานแผนงาน 

 - ทุกฝ่าย/ทุกกลุ่ม
สาระฯ/ทุกงาน 
- งานการเงิน, งาน
พัสดุ 

11 31 ส.ค. 2560 สิ้นสุดการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2560  

- งานแผนงาน 
- งานการเงิน, งาน
พัสดุ 

12  1-15 ก.ย. 2560 ประเมิน สรุปรายงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
-กลุ่มงานแผนงานติดตามการรายงานโครงการคงค้าง 

- ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
- งานแผนงาน 
 - งานการเงิน, งาน
พัสดุ 

13 16-30 ก.ย. 2560 - รายงานเงินคงเหลือต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  

- ฝ่ายบริหาร 
- งานแผนงาน 
 - คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

 
หมายเหตุ ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม 
1. ท่านสามารถดูตัวอย่างการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้ที่เว็บไซด์ 

www.hongpakkroo.com มีตัวอย่างโครงการเกือบ 400 กว่าโครงการเลือกเฉพาะโครงการ
ที่ท่านรับผิดชอบดูเป็นตัวอย่างมาเขียนในบริบทของเรา 

2. แบบฟอร์มการเขียนโครงการดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของโรงเรียน 
3. คู่มือการคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ดูได้บนเว็บไซด์ของ

โรงเรียน 
มีรายละเอียดแนวนโยบายของ สพฐ. /สพม.41 และของโรงเรียน รวมทั้ง 15 มาตรฐานของ 
สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hongpakkroo.com/


ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 
นโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ 

วกระทรวงนโยบายการจดัท างบประมาณปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการให้ทุกหน่วยงานจัดท างบประมาณภายใต้กรอบการจัดท าแผนงานและ
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ, แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบาย
รัฐบาล และจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดที่มีความเท่ียงตรง
และสร้างผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ชัดเจน โดยขอให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการ
ก่อสร้างต่างๆ ควรค านึงถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ไม่ควรเน้นความหรูหรามาก
เกินไป และงบฯ ด้านบริหารงานก็ควรใช้เท่าท่ีจ าเป็นจริงๆ เท่านั้น 

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จึงควรจัดท าใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน และรายการค่า
ด าเนินการภาครัฐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง, ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ, ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ), 
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน, ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งนี ้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดท าข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) เป็น 3 ส่วน คือ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายส าคัญของรัฐบาล และภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนมีแผนปฏิบัติงาน แผนใช้จ่ายงบประมาณ 
และบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ 

ในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์ จะต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันใน 3 ส่วน คือ 
1) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นร่มใหญ่ของแผนงานยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณทั้งหมดกว่า 
5.1 แสนล้านบาท 
2) แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ในเบื้องต้นรัฐบาลก าหนดไว้ 25 แผนบูรณาการ โดย
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบแผนบูรณาการ (13) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีความเกี่ยวข้องกับอีก 21 แผนบูรณาการ อาท ิ(2) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (4) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (18) การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 
3) จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน คือ 

- ครู เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท, ทุนครูระดับอุดมศึกษา, ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู), มหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยง, พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน, ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ, ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 

- หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช้
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา, การตั้งกรมวิชาการ, โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, STEM Education, กระบวนการ BBL, 
ทวิศึกษา, การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ, Boot-camp เป็นต้น 

- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ, ยกระดับมาตรฐานฝีมือ, แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถ



น าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา, ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ, ทวิศึกษา, ทวิภาค,ี 
อาชีวศึกษาสู่สากล, ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครู, อาชีวะ/อุดมศึกษาเป็นเลิศ, ทุนให้ยืมสาขาขาด
แคลน, ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

- การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู, การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน, ก าหนด
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา, การทดสอบผ่าน/ซ้ าชั้น ป.6 ม.3 ม.6, พัฒนา
แบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ, สร้างเครื่องมือ ระบบ วิธีประเมิน/ประกันคุณภาพ เป็นต้น 

- ICT เพื่อการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็น
ต้น 

- การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การ
จัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบใน
การเข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ปีงบประมาณ 2559 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
      

พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  บูรณาการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองลานวิทยา ปีงบประมาณ 2560 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คุณธรรมน าความรู้      
อัตลักษณ์นักเรียน  อ่อนน้อม  กตัญญู  รู้หน้าที่      
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนคุณธรรมน าความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 Khlonglanwittaya School conveys knowledge, following the principle of morality, 
honoring culture, going towards the international standard and based on the philosophy 
of sufficiency economy.  
 
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
2. พัฒนากระบวนการสอน และจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังกระบวนการคิด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้  
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตส านึก และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ (Objective) 
1. สถานศึกษามีคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
2. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน 
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรม มีความรู้  
4. ผู้เรียนมีจิตส านึก ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย 
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน            

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ของโรงเรียน  
กลยุทธ์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ข้อที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ข้อที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา      
กลยุทธ์ข้อที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารด้วยคุณภาพและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ข้อที่ 5  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
 



งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

แนวปฏิบัติการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมน าความรู้ 
โรงเรียนคลองลานวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

วิสัยทัศน์โรงเรียนคลองลานวิทยา  
โรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนคุณธรรมน าความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คุณธรรมน าความรู้ หมายถึงคุณธรรมที่ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
ในปีการศึกษา 2558 ได้สร้างคุณธรรม 3 ประการ คือ อ่อนน้อม กตัญญู รู้หน้าที่  
อ่อนน้อม  หมายถึง  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความเป็นมิตร  กับบุคคลทั่วไป แสดงออกโดยการทักทาย    ยิ้ม

แย้ม แจ่มใส พูดจาสุภาพ กราบไหว้ได้อย่างถูกต้องสวยงาม 
กตัญญ ู หมายถึง  การระลึกถึงผู้มีพระคุณ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกโดยการเคารพธงชาติ 

การสวดมนต์ ไหว้พระ การเคารพพ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ 
รู้หน้าที่  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน กฎกติกา มารยาททางสังคม แสดงออกโดยการแต่ง

กายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน การจัดวางสิ่งของต่างๆ อย่างเรียบร้อย สวยงาม การเดินชิดขวา การเข้า
ห้องเรียนตรงเวลา  

แนวปฏิบัติ 
1. อ่อนน้อม ครูทุกคนเป็นตัวอย่าง และฝึกนักเรียน  โดยให้มีการแสดงออก ดังนี้ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส  กราบไหว้งามตา  วาจาสุภาพ 
2. กตัญญู  ครูทุกคนเป็นตัวอย่าง และฝึกนักเรียน  โดยให้มีการแสดงออก ดังนี้ 

กตัญญูต่อชาติ   ศาสน์   กษัตริย์   ร่วมมือพัฒนาถิ่นที่อยู่   เชิดชูพ่อแม่ครู  อาจารย์ 
3. รู้หน้าที่  ครูทุกคนเป็นตัวอย่าง และฝึกนักเรียน  โดยให้มีการแสดงออก ดังนี้ 

แต่งกายเหมาะสม   ทรงผมถูกต้อง   วางของงามตา   เดินชิดขวา   ตรงเวลาเข้าเรียน 
ข้อตกลง 

1. ครูทุกคนต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนทุกวันเพื่อเป็นแบบอย่าง 

2. ครูทุกคนต้องก าชับนักเรียนให้เดินชิดขวา วางกระเป๋า และรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ 
3. ครูทุกคนต้องเป็นแบบอย่างเรื่องการกราบ ไหว้ ถอดรองเท้า วางสิ่งของ 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

คุณธรรม  มาตรฐาน  คลองลานวิทยา 
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มาตรฐานการศึกษา 
 

ที ่ มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ    
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ต่อความรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร    
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
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ที ่ มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน 
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ

จัดการเรียนรู้ 
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ

ภาค 
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล       
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน

วิชาการและการจัดการ 
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ 
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
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ที ่ มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจ

ของผู้เรียน 
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ใน

สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษา 
15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World- Class Standard School) 
 

1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
1) การจัดการเรียนการสอน 
2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้  
1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  [เปน็เลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา, 
ล้ าหน้าทางความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์] 
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – ClassStandard) 
3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) 
3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

 
คุณลักษณะผู้เรียน ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  (World Citizen) 

1. เป็นเลิศวิชาการ 
2. ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
3. ล้ าหน้าทางความคิด 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
 

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World – Class Standard) 
1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
2. ด้านคุณภาพของครู 
3. ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
 

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   (Quality System Management) 
1. ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน 
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2. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
        ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
       
       ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
        
       ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
        
       ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 
        
       ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
        
       โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้ 
        
       ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
        
       ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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 พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  
       ...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้ม
ชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง 
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่ง
บางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก... 
  พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
        
       ...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความ
ต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท า
อะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน...  
        

       พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑       ...
ไฟดับถ้ามีความจ าเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็
จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้
พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งท าไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน 
แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถท่ีจะด าเนินงานได้... 
        พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒        ...
โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ ที่ใช้ท่ีดินเพียง ๑๕ ไร่ 
และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการ
ใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจ
ทีห่่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...    
    พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๒       ...ฉัน
พูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท าจากรายได้ ๒๐๐-๓๐๐ บาท 
ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหม่ืนบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจ
พอเพียง คือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมายไม่ใช่แบบท่ีฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency 
of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพื่อความ
สนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขามีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขา
ฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มีสตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป 
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ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยควรมี 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล 

รวมทั้งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล  
( DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ดังนี้ 

ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม : สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตผล
และกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยี ด้วยการ: 
• ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่ 
• สร้างงานที่เป็นต้นแบบเพ่ือสื่อถึงตัวตนหรือกลุ่ม 
• ใช้โมเดลและการจ าลองเพ่ือส ารวจระบบและปัญหาที่ซับซ้อน 
• หาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
การสื่อสารและการท างานร่วมกัน : สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพ่ือสื่อสารและ
ท างานร่วมกันรวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลส าหรับตนเองและผู้อื่น ด้วยการ : 
• มีปฏิสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกับเพ่ือน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นๆ โดยใช้สื่อดิจิตอลและ
สภาพแวดล้อมทางดิจิตอลต่างๆ 
• สื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจ านวนมากอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ 
• พัฒนาความเข้าใจทางวัฒนธรรมและจิตส านึกต่อโลกการคลุกคลีกับผู้เรียนจากวัฒนธรรมอื่น 
• ช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบและช่วยแก้ไขปัญหา 
ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล : สามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพ่ือรวบรวม ประเมิน และใช้ข้อมูล ด้วยการ : 
• วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น 
• ค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์และใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรม จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ 
• ประเมินและคัดเลือกแหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ 
• ประมวลข้อมูลและรายงานผล 
การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ : สามารถแสดงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เพ่ือวางแผนและวิจัย 
บริหารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลและแหล่งข้อมูลดิจิตอลที่เหมาะสม          
ด้วยการ : 
• ก าหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและค าถามส าคัญเพ่ือค้นคว้า 
• วางแผนและบริหารกิจกรรมเพ่ือหาค าตอบหรือท าโครงการให้ลุล่วง 
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค าตอบ หรือตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล 
• ใช้กระบวนการต่างๆและแนวทางท่ีหลากหลายเพ่ือส ารวจทางเลือกอ่ืนๆ 
ความเปน็พลเมืองดิจิตอล (DIGITAL CITIZENSHIP) : สามารถแสดงความเข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และความ
เป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลย ีและปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและตามครรลองกฎหมาย ด้วยการ : 
 
• สนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถูกกฎหมายและอย่างรับผิดชอบ 
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• แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ การเรียนรู้และการเพ่ิมผลผลิต 
• แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• แสดงความเป็นผู้น าในฐานะพลเมืองดิจิตอล 
 
การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด : สามารถแสดงให้เห็นว่าเขา้ใจแนวคิด ระบบ และการท างานของเทคโนโลยี             
ด้วยการ : 
• เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได้ 
• เลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล 
• แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้ 
• รู้จักใช้ความรู้ที่มีปัจจุบันเพ่ือเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

ส าหรับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของ คสช. ประกอบดว้ย 
 
       1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
       3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
        4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
        5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
        6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
        7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
        8.มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
       9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
       10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจฝ่ายต่ า  
       12.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
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ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดกับการจัดท าโครงการ/งาน  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  นโยบาย/แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(การบริหารโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) 

2.  เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรฐาน และตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โรงเรียนคลองลานวิทยา  / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41/ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
5.  ศึกษาสารสนเทศของแต่ละฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน 

 
 
 
โครงการระดับโรงเรียนจะประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
 1.  ชื่อโครงการ 
 2.  หลักการและเหตุผล (สภาพปัจจุบันและปัญหา) 
 3.  วัตถุประสงค์  (อาจแยกเป็นวัตถุประสงค์ทั่วไป  และวัตถุประสงค์เฉพาะ) 
 4.  เป้าหมาย (แยกเป็นเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) 
 5.  วธิีด าเนินงาน   ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องและงบประมาณ 
 6.  ตัวชีว้ัดความส าเร็จและแหล่งข้อมูลอ้างอิง 
 7.  สถานที่ด าเนินงาน 
 8.  ตัวชีว้ัดความส าเร็จ (เงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีจะท าให้งาน/โครงการประสบความส าเร็จ) 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
โครงการที่สมบูรณ์แบบจะต้องตอบค าถามต่อไปนี้ให้ได้ 
 1. ท าไมจึงต้องท าโครงการนี้ (หลักการและเหตุผล) 
 2.  ต้องการให้เกิดอะไรในโครงการนี้  (วัตถุประสงค์) 
 3.  ต้องการให้เกิดเท่าไร  (เป้าหมาย) 
 4.  ต้องท าอย่างไรจึงเกิดผลตามที่ต้องการ (ขั้นตอนการด าเนินการ) 
 5.  ต้องใช้ปัจจัย  หรือทรัพยากรเพียงใด (งบประมาณ) 

ค ำช้ีแจงในกำรจัดท ำงำน/โครงกำรส ำหรับจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

กำรเขียนงำน/โครงกำร 
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 6.  ผลส าเร็จของโครงการดูได้จากสิ่งใด 
 7.  หวังผลอะไรบ้าง (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 
 
 
 
 
 

1.  การตั้งชื่อโครงการ  ควรเป็นชื่อที่ชัดเจน มีความหมายสอดคล้องกับเรื่องที่จะท า หรือแสดงให้เห็น
แนวทาง  และผลการด าเนินงาน 
 2.  หลักการและเหตุผล  เขียนให้ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 
  2.1  การน าเสนอปัญหา - ระบุตัวปัญหา 
     -  สภาพของปัญหา (ความรุนแรง) 
     -  ผลกระทบของปัญหา 
     -  สาเหตุของปัญหา 
     -  ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
     -  ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
  2.2  ระบุความคาดหวัง  หรือสภาวะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังโครงการนี้ยุติ 
 3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดอะไร  ถ้าโครงการนั้นเป็นโครงการใหญ่มี
กิจกรรมหลักหลายกิจกรรมในการด าเนินงาน  ต้องแยกเป็น 
  3.1  จุดประสงค์ท่ัวไป  คือ  จุดประสงค์โครงการที่จะท า 
  3.2  จุดประสงค์เฉพาะ  คือ  จุดประสงค์ของงานย่อยต่าง ๆ ในโครงการที่จะท า  
อาจจะมีหลาย ๆ ข้อตามกิจกรรมที่จัด 
 4.  เป้าหมาย  ต้องระบุให้ครอบคลุมดังนี้ 
  -  ต้องการให้เกิดเท่าใด  ลักษณะใด 
  -  มีตัวชี้วัดที่แสดงว่าได้ด าเนินงานบรรลุความส าเร็จจริงตามวัตถุประสงค์ 
  -  เป็นข้อความ/ตัวเลขที่ระบุขนาด ปริมาณของสิ่งของหรือผลงานและเวลาที่เกิด 
 5.  การด าเนินงาน  ต้องเขียนให้ครอบคลุมดังนี้ 
  -  ระบุกิจกรรมหลักทั้งหมดของโครงการ 
  -  ในแต่ละกิจกรรมหลักให้ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน และกิจกรรมย่อย 
  -  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา  ค่าใช้จ่าย  ทรัพยากรอ่ืน ๆ และกลุ่มเป้าหมาย 
ของแต่ละกิจกรรม 
  -  เงื่อนไขที่จ าเป็นของโครงการ 
 6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ต้องระบุดังนี้ 
  -  หวังผลระยะไกลอะไรบ้าง 
  -  สภาวะอย่างไรที่คาดว่าจะเกิดผลในระยะไกล  ถ้าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ 
  -  ตัวบ่งชี้ของผลกระทบ 
 
 

  หลักกำรเขียนงำน/โครงกำร 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 
ประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ประชุม หัวหน้าฝ่ายงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระ เพ่ือร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงการ-กิจกรรม 

 
(ประชุมงานฝ่าย)  หัวหน้ากลุ่มงาน ประชุมสมาชิก  เพื่อวางแผนการจัดท าโครงการ-กิจกรรม 

และด าเนินการจัดท าโครงการ-กิจกรรม ตามคู่มือการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 
2560 

 
(ประชุมกลุ่มสาระ)  หัวหน้ากลุ่มสาระ ประชุมสมาชิก  วางแผนการจัดท าโครงการ-กิจกรรม  
และด าเนินการจัดท าโครงการ-กิจกรรม ตามคู่มือการจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ 

2560 
 

เลขากลุ่มงาน / กลุ่มสาระ รวบรวมโครงการ และสรุปแบบเสนอของบประมาณโครงการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ส่งกลุ่มบริหารงาน 

 
เลขากลุ่มบริหารงาน รวบรวมโครงการและสรุปแบบเสนอของบประมาณโครงการ  ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ส่งงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
ข้อแนะน าการกรอกแบบฟอร์ม 

แผนงาน/โครงการ โรงเรียนคลองลานวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ใช้ ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ในการจัดพิมพ์  
โครงการ   ให้ยึดกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นหลัก 
กลยุทธ์   สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียนข้อที่ 1-5 
   สอดคล้องกลยุทธ์สพม.8 ข้อที่ 1-5 
   สอดคล้องกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1-6 
มาตรฐานการศึกษา  ยึดมาตรฐานของ สมศ. 15 มาตรฐาน  
กิจกรรม   ที่สอดคล้องกับโครงการและกลยุทธ์หลักของโรงเรียน 
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ส่ง File งานมาท่ี    dawanwipa@hotmail.com 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนคลองลานวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
ชื่อแผนงาน :  
ชื่อโครงการ :  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่....(5ข้อ)....  สพม.41 ข้อที่..........(5ข้อ)...  สพฐ. ข้อที่...(6ข้อ)... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา :  

มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  ....... 
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  ........  
มาตรฐานที่...... ตัวบ่งชี้ที่  .......  

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ...................................................................................................................................... ........ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : ...................................................................................................................................... 
(กลุ่มบริหารงานวิชาการ /กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ กลุ่มบริหารงบประมาณ/กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
1. หลักการและเหตุผล (ต้องใส่ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาผลเป็นอย่างไรและมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรด้วย 
P D C A เพื่อดูขั้น Action ) 

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

 ตอนท้ายสรุป ควรให้มีค าว่า โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน หรือค าว่า สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก็
ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 .................................................................................................. 

แบบฟอร์มการเขยีนโครงการ 

mailto:dawanwipa@hotmail.com
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 2.2 ........................................................ ......................................... 
 2.3 ................................................................................................. 
3. เป้าหมาย (โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
  3.1.1 .................... 

3.1.2 ..................... 
 3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน ...........
คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง............................. 
  3.1.4 รายงานผลการประเมิน............................. จ านวน........... เล่ม 
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
 3.2.1 ............................... 
  3.2..2 .......................................... 
  3.2.3 ............................... 
 3.2.4 ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...........  อยู่ในระดับ
......................... (ดีเยี่ยม  ดีมาก   ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
    4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

      

2.        
3.        
4.        
5.        
... สรุป/รายงานผล......................       

รวม       
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    4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) 

ที ่ รายการ/กิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน 
การปฏิบัติงาน 

      

2.        
3.        
4.        
... สรุป/รายงานผล......................       

รวม       
5. ระยะเวลาด าเนินการ  
    ............................................................... 
    สถานที่ด าเนินการ 
    .............................................................. 
6. งบประมาณ  

เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 1 จ านวน .............-  บาท   
เงินงบประมาณปี 2560  ระยะที่ 2 จ านวน .............-  บาท   
รวมเงินงบประมาณปี 2560  จ านวน .............-  บาท  (................................................) 

7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  7.1 ............................... 
8. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล  (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 และก าหนดระดับ
ความส าเร็จ ร้อยละ 81 ขึ้นไป) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1............................. 

  

     8.1.2..............................   
8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1............................. 

  

     8.2.2.............................   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (                                   ) 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (                                   ) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน............................... 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายสมชาย  อังสุโชติเมธี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ.................. 
ระยะที่ 1   ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

 

กิจกรรม ...........................................  
ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม  
 
กิจกรรม ...........................................  
ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
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รวม  
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ.................. 
ระยะที่ 2   ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560– 30 กันยายน 2560) 

 

กิจกรรม ...........................................  
ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     

รวม  
 
กิจกรรม ...........................................  
ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     

รวม  
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แบบเสนอของบประมาณโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560  
     กลุ่มงาน / กลุ่มสาระ .......................................... 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมงบประมาณกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ    
 

ลงชื่อ........................................... หวัหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
(......................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลขำกลุม่สำระรวบรวมส่งกลุม่งำน (ตำรำง 1) 
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แบบเสนอของบประมาณโครงการป ี2560 
กลุ่มบริหารงาน.......................................... 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงาน........................   
 
 

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

   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน..................... 
 

เลขำกลุม่บริหำรงำนรวบรวมส่งงำนแผน (ตำรำง2) 



งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 
 

 
 

แบบเสนอของบประมาณโครงการปีงบประมาณ 2560 

ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
ลงชื่อ................................................................................หัวหน้ากลุ่มบริหาร /หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

เลขำกลุม่บริหำรงำน/เลขำกลุ่มสำระ/รวบรวมส่งงำนแผนงำน (ตำรำง3) 
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แผนงาน/โครงการ 
โรงเรียนคลองลานวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ชื่อแผนงาน : งานแผนงาน   
ชื่อโครงการ : พัฒนางานแผนงาน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่ ....5....   สพม 41 ข้อที่ ...5...   สพฐ  .ข้อที่... 5... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา :  
 มาตรฐานที.่..8... ตัวบ่งชี้ที่  ...3.... 

มาตรฐานที.่..12... ตัวบ่งชี้ที่  ....1,2 .... 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางดาวัลย์  ภูวดล 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานแผนงานเพ่ือควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา ในแต่ละปีงบประมาณ สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่ง
สถานศึกษามีภาระกลุ่มงานในการบริหารจัดการใน  4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงาน
นโยบายและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  โรงเรียนจะต้อง
บริหารจัดการภาระกลุ่มงานดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและทุกกลุ่มงานโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และมีเมื่อการด าเนินงานตามโครงการมีการสรุปรายงานโครงการ มีการ
รายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้  การตรวจสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือควบคุมระบบภายในสถานศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ้มค่า 
2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
 3.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90  มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  /ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3.1 .3 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  90 

3.1.4 รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2560 
จ านวน 30 เล่ม 

ตัวอย่ำงโครงกำร 
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   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนมกีารจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ถูกต้อง

สมบูรณ์ 
3.2.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า 
3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

ที ่ รายการกิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1
. 

ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วางแผน  
การปฏิบัติงาน 

- - - - 1 ต.ค. 59 งานแผนงาน 

2
. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผน 
กลยุทธ์โรงเรียน ประจ าปี 2559 
- 2563 

13,500 3,750 - 17,250 ต.ค. 59 คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

3
. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ    2559 

13,500 6,000 4,010 23,510 ต.ค. 59 คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

4
. 

จัดท าระบบควบคุมภายใน - 1,300 550 1,850 ต.ค.59–
มี.ค.60 

นางพรรณพรรษ  กิจจา 

6
. 

ติดตามโครงการของโรงเรียน - 16,500 775 17,275 ต.ค.59–
มี.ค.60 

นางดาวัลย์  ภูวดล 
นางพรประภา  งามประดับเลิศ 

7
. 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ ระยะที่ 1 

- - - - 31 มี.ค. 
60 

คณะผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

รวม 27,000 27,550 5,335 59,885   
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4.2 ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) 

ที ่ รายการ /กิจกรรมส าคัญ  
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง /วางแผน  
การปฏิบัติงาน 

- - - - 1 เม.ย. 60 งานแผนงาน 

2. ติดตามโครงการของโรงเรียน - 16,500 2,090 18,590 เม.ย.60-ก.ย.
60 

นางดาวัลย์  ภูวดล 

3. จัดท าระบบควบคุมภายใน - 1,500 - 1,500 เม.ย.60 ก.ย.
60 

นางพรรณพรรษ  
กิจจา 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ ระยะที่ 2 

- - - - 30 ก.ย. 60 คณะผู้บริหาร คณะ
ครูและบุคลากรทุก
คน 

รวม - 18,000 2,090 20,090   
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

ระยะที ่1 ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)    

   สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนคลองลานวิทยา  อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร   
 
6. งบประมาณ  

เงินงบประมาณปี 2560  ระยะท่ี 1 จ านวน .... 59,885.....-  บาท   
เงินงบประมาณปี 2560 ระยะท่ี 2 จ านวน ........20,090.....-  บาท   
รวมเงินงบประมาณปี 2560 จ านวน 79,975 -  บาท  (เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

 
7. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   7.1  โรงเรียนคลองลานวิทยา   
   7.2  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา   

7.3  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง 
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8. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
8.1  เชิงปริมาณ 
       8.1.1 คณะครู อาจารย์ และบุคลากร 

ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการวางแผนด้าน
นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน 

 
- แบบประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- รายงานการประชุม 
- ค าสั่งปฏิบัติงาน 

      8.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา  /ปรับปรุง แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- รายงานการประชุม 

     8.1.3 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ
โครงการสถานศึกษา บริหารจัดการ
งบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  90 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2557 

8.2 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 โรงเรียนมแีผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2558 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้
โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนด 

 
- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ2560 

      8.2.2 โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบ
โครงการของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
งบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- สังเกต 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

      8.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
มีความพึงพอใจ ในระดับ ดีเยี่ยม 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า 
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

9.2   โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2560 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  และรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส่งผลให้โรงเรียน    
มีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 



งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

9.3   ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา        
มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นางดาวัลย์  ภูวดล) 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นายกวีวัฒน์  เงินขาว ) 
                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นายสมชาย  อังสุโชติเมธี) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์   โครงการ พัฒนางานแผนงาน 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 

 
1. กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน ประจ าปี  2559 - 2563 
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าผลิตเอกสาร + จัดท ารูปเล่ม 30 100 3000 
2 ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู 150 50 7500 
3 ค่าเลี้ยงอาหารว่างคณะครู 300 20 6000 
4 ค่าผลิตเอกสารค าสั่ง, คู่มืออ่ืนๆ  150 5 750 

รวม 17,250 
 

 
 
2. กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2559   
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าผลิตเอกสาร + จัดท ารูปเล่ม 10 300 3000 
2 ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู 150 50 7500 
3 ค่าเลี้ยงอาหารว่างคณะครู 300 20 6000 
4 ค่าผลิตเอกสารค าสั่ง, คู่มืออ่ืนๆ  150 20 3000 
5 กระดาษ A4 5 120 600 
6 แผ่น CD 2 250 500 
7 ปากกาเขียนแผ่น CD 2 35 70 
8 ซองใส่ CD 1 100 100 
9 แฟ้ม 5 100 500 
10 ไส้แฟ้ม 10 50 500 
11 กระดาษ ปก 1 220 220 
12 คลิปหนีบกระดาษด า เบอร์ 110 24 5 120 
13 หมึกเติมปริ้นเตอร์ 10 120 1200 
14 ตรายาง “ต้นฉบับ” 1 100 100 
15 สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 10 10 100 

รวม 23,510 
 
 



งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรม จัดท าระบบควบคุมภายใน   
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าผลิตเอกสาร + จัดท ารูปเล่ม 3 100 300 
2 ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น  1 250 250 
3 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 1 1,000 1,000 
4 เครื่องคิดเลข Casio 1 300 300 

รวม 1,850 
 

 
 
 
 

4. กิจกรรม  ติดตามตรวจสอบโครงการ 
  

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4 1 120 120 
2 แฟ้มใหญ่ 3 100 300 
3 สมุดบันทึกการประชุม 1 75 75 
4 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 3 80 240 
5 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10  5 8 40 
6 ค่าผลิตเอกสาร 6 เดือน 150 30 4500 
7 ค่าเลี้ยงอาหารว่างคณะครู 6 เดือน 6 2,000 12,000 

รวม 17,275 
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รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์   โครงการ พัฒนางานแผนงาน 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560) 

 
1. กิจกรรม  จัดท าระบบควบคุมภายใน   

 
 
 

2. กิจกรรม  จัดท าวาระการประชุมของโรงเรียน   
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4 1 120 120 
2 กรรไกร 2 75 150 
3 คัตเตอร์ใหญ่  2 85 170 
4 ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ 1 80 80 
5 กาว UHU แท่ง 1 80 80 
6 ลวดเสียบตราม้า 10 8 80 
7 กระดาษโน้ตชนิดมีกาว 1 50 50 
8 หมึกเติมปริ้นเตอร์ 10 120 1,200 
9 กาวสองหน้าบาง  4 40 160 
10 ค่าผลิตเอกสาร 6 เดือน 150 30 4,500 
11 ค่าเลี้ยงอาหารว่างคณะครู 6 เดือน 6 2,000 12,000 

รวม 18,590 
 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ค่าผลิตเอกสาร + จัดท ารูปเล่ม 5 100 500 
2 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 1 1,000 1,000 

รวม 1,500 



งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 

แบบเสนอของบประมาณโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560  
     กลุ่มงาน แผนงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางานแผนงาน 5 8,12 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ ปี 2559-2562 ต.ค. 59 17,250 นางสรินยา  พรหมมา 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
2560 

ต.ค. 59 23,510 นางสรินยา  พรหมมา 

3. ติดตามตรวจสอบโครงการของโรงเรียน ต.ค.59-ก.ย.
60 

35,865 นายธวัชชัย  วิเศษสิงห์ 

4. จัดท าระบบควบคุมภายใน ต.ค.59-ก.ย.
60 

3,350 นางดารารตัน์  ศรีธงไชยยะ 

รวม 79,975  
   
   

รวมงบประมาณกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ  xxxxxx  
 

ลงชื่อ...........................................  
         (นางดาวัลย์  ภูวดล) 
         หัวหน้างานแผนงาน 

 
 
 
 
 

เลขากลุม่สาระรวบรวมส่งกลุ่มงานบริหาร 
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แบบเสนอของบประมาณโครงการป ี2560  
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนางานแผนงาน 5 8,12 ต.ค.56-ก.ย.57 79,975 นางดาวัลย์ ภูวดล 

2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 5 8 ต.ค.56-ก.ย.57 20,000 นางพิพม์ลฎา  นนทะภา 

3 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเรียนดีประพฤติดี ยากจน 5, 6, 7     
4 สวัสดิการครู  นักเรียน และชุมชน 5, 6, 7     
5 พัฒนาครูและบุคลากร 3     
6 จัดจ้างครูอัตราจ้างและบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
5, 6, 7     

… …..      
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ XXX,XXX  

 
 

                                                   ลงชื่อ........................................... 
                (นายผจญ  จันธดิา) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

เลขากลุม่บริหารงานรวบรวมส่งงานแผน 



งานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนคลองลานวิทยา   ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

โครงการ/งาน กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

จ านวน/ร้อยละ 
ระยะเวลา 

ว/ด/ป 
งบประมาณ 

)บาท(  
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนคิดเป็นท า
เป็น 
 

ข้อที ่1 มฐ .ที่ 4 
(4.1-4.4) 

1.  กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านหนังสือ
เพิ่มเตมิอย่างน้อย   
10 

  เล่มต่อภาคเรยีน  
  
 
 
2. นิทรรศการสัปดาห์
วิชาการและสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

1. เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียน 
เรียนรูร้่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
เพื่อการเรยีนรู้ระหว่างกัน 
 
 
 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียน 
น าเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 
 
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียน 
มีความคิดริเริ่มและ
สร้างสรรคผ์ลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 
 

1.ร้อยละของผู้เรียน
สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง 
 
2.ร้อยละของผู้เรียน
น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 
 
3.ร้อยละของผู้เรียน
ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 
 
4.ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

1.ร้อยละ 91ของ
ผู้เรยีนสรุปความคดิ
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือ
เขียนตาม ความคิด
ของตนเอง 
2.ร้อยละ 92 ของ
ผู้เรยีนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วย
ภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 
3.ร้อยละ93ของ
ผู้เรยีนก าหนด
เปา้หมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหา
โดยมเีหตผุล
ประกอบ 
4.ร้อยละ 93 ของ
ผู้เรยีนมีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ต.ค 57-ก.ย 58 
 
 
 
 

 
 

18-20 ส.ค 58 

- 
 
 
 
 
 
 

20,000 

ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร ์
 

 
 


