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ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลพื้นฐำน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตั้งอยู่ ถนน ศีขรภูมิ-สังขะ ตาบลผักไหม อาเภอศีขร
ภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32110 โทรศัพท์ 044-558797 โทรสาร 044-558797 e – mail website http://www.nwk.ac.th
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแวง บ้านผักไหม บ้านทุ่งรูง บ้านทุ่งราม บ้าน
ก้านเหลือง บ้านดงยาง บ้านหนองยาง บ้านสองพี่น้อง บ้านสองห้อง บ้านท่าโคราช บ้านทุ่งบัว
2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร
2.1 ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นายนิเวศน์ เนินทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเวลา 5 ปี
2.2 รองผู้อานวยการ 1 คน ชื่อ นางประจวบ บุญพอก วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา
2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน
โรงเรี ย นหนองแวงวิทยาคม เป็ น โรงเรียนระดับ มัธ ยมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณ ถนน
สายอาเภอศีขรภูมิ-สังขะ กิโลเมตรที่ 12 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 44 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจารพัตร เดิมเป็นสาขาโรงเรียนศีขรภูมิ ตาบลผักไหม
อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2535 สภาต าบลผั ก ไหม ได้ ร้ อ งขอต่ อ ราชการและกรมสามั ญ ศึ ก ษาให้ เปิ ด โรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาประจ าต าบลเพื่ อ ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ป ระสงค์ จ ะเรี ย นต่ อ ในระดั บ
มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535
ปี พ.ศ. 2536 สภาตาบลผักไหมโดยการนาของนายดุสิต อรชัย กานันตาบลผักไหมคนแรกและ
นายช้าง ภาคนิตร ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง คุณแม่บียาน ประธาน อดีตกานันตาบลระแงง สนับสนุนให้วัสดุ โดย
มีผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งประชาชนทุกหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบริเวณฝั่งสระหมู่บ้านหนองแวง
และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ
สมชอบเป็นผู้ดูแลสาขาประสานการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาตาบล
ปี พ.ศ. 2538 ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาตั้งอยู่ด้านทิศเหนือสนามฟุตบอลโรงเรียนและได้ขอตัด
ถนนผ่านที่ดินของนายมุย ม่วงศรี และนายเดช สุภาพ โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.เกษม รุ่งธน
เกียรติ ทาถนนคอนกรีตระยะทาง 250 เมตร เข้าสู่ โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก
นายสัจจา ไชยดี และนายสงวน วันนา เพื่อให้ได้พื้นที่เพียงพอที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน
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ปี พ.ศ. 2539 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมใน
วั น ที่ 30 เมษายน 2539 และเปิ ด ท าการสอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในปี ก ารศึ ก ษา 2541
โดยมีว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2550 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 –2554นายพิทักษ์ สุปิงคลัด ผู้อานวยการชานาญการ
พิเศษ ย้ายมาดารงตาแหน่งผู้อานวยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ปี พ.ศ. 2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ย้ายมา
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
2.4 คาขวัญของโรงเรียน ศึกษาดี มีวินัย อนามัยเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมประชาธิปไตย
2.5 วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
2.5.1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.5.2
2.5.3
2.5.4
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.5
2.6.6

จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
ผู้เรียนจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถและปฏิบัติงานได้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3
2.6 ระบบโครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร)
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร (ต่อ)
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
รองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารบุคคล

กลุ่มบริหารทั่วไป
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3. ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) ดังนี้
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

51

51

102

มัธยมศึกษาปีที่ 2

50

48

98

มัธยมศึกษาปีที่ 3

54

42

96

รวม

155

141

296

มัธยมศึกษาปีที่ 4

18

48

66

มัธยมศึกษาปีที่ 5

25

40

65

มัธยมศึกษาปีที่ 6

32

60

92

รวม

75

148

223

รวมนักเรียนทั้งหมด

230

289

519

3.1 แสดงจานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด (อายุ 12- 17 ปี)
ช่วงอายุ/ปี
12
13
14
15
16
17
รวม

ชาย
78
65
65
76
80
60
424

3.2 จานวนนักเรียนพิการ - คน
3.3 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 25 คน
3.4 มีนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการ 100 คน
3.5 มีนักเรียนปัญญาเลิศ 240 คน
3.6 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ - คน
3.7 จานวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 30 คน
3.8 สัดส่วนครู : นักเรียน = 1 : 30
3.9 จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน) - คน
3.10 ผลงานเด่นของโรงเรียน

หญิง
71
75
64
64
66
69
409

รวม
149
140
129
140
146
129
833
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1. โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ.2556
3. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตาบล ปี พ.ศ.2556
4. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอรับป้ายสนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2556
5. โรงเรียนได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจาปี 2557 รางวัลระดับเหรียญเงิน
เรื่อง เรียนรู้บูรณาการ สืบสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จาก คุรุสภา
6. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ ส่งกิจกรรม
ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2556-2558
7. โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2559
8. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสีเขียวต้นแบบจังหวัดสุรินทร์
ระดับมัธยมศึกษา ประจาปี 2559

4. ข้อมูลบุคลำกร
เพศ
ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
นักการ/ภารโรง
อื่นๆ
รวม

ชาย หญิง
1
1
11
1
2
3
1
20

1
11
1
1
14

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่า
สูงกว่า
ป. ตรี
ป. ตรี
ป. ตรี
1
2
10
12
2
3
3
1
3
15
15

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์
สอนเฉลี่ย

58
43
35
36
26
45.5
33

40
19
10
9
4
20
-

- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 28 คน (100%)
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด - คน ( - %)
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 22 ชั่วโมง/สัปดาห์
- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 4 ครั้ง/ปี
5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้และกำรใช้
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 5 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 4 หลัง อาคาร
อเนกประสงค์ อาคารอุตสาหกรรม
5.2 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 24 ห้องเรียน แบ่งเป็น ชัน้ ม.1 - 6 = 4 : 3 : 5 : 5 : 4 : 3
5.3 มีห้องสมุด ขนาด 165 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 2,000 เล่ม จาแนกเป็น 10 ประเภท
5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จานวน 40 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การค้นคว้าของนักเรียน มีจานวน 40 เครื่อง
5.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องดนตรี ห้องอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
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5.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน
6. สภำพชุมชนโดยรวม
6.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นหมู่บ้านกระจายอยู่รอบโรงเรียน มีประชากรประมาณ
3,839 คน อาชีพหลักของชุมชนคือทาการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบที่ดินเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว มีพื้นที่บางส่วนเหมาะแก่การปลูกยางพารา และอ้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีส่วน
น้อยนับถือศาสนาคริสต์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 รายได้โดยเฉลี่ย ประมาณ 35,000 บาท/คน/ปี
6.2 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส คือ ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและการละเล่น
พื้นบ้านส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชุมชนตั้งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดมี
เส้นทางคมนาคมสะดวกส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและการเดินทางสะดวกรวดเร็ว ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อ
พัฒนาอาชีพส่งผลให้นักเรียนได้รับรู้บทบาทหน้าที่และประโยชน์ของการจัดตั้งกลุ่มและประโยชน์ของ
ส่วนรวม
ข้อจากัด คือ ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีปัญหาการหย่าร้างทาให้นักเรียนขาดความอบอุ่นถูก
ทอดทิ้ง และมีการอพยพย้ายถิ่นและเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและมี
แนวโน้มออกกลางคัน
7. โครงสร้ำงหลักสูตร
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจัดการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยโรงเรียนได้จัด
สัดส่วนสาระ การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับชั้น

ม.1
ม.2
ม.3
รวม

ภำษำไทย คณิตศำสตร์

10.26
17.95
10.26
38.46

10.26
7.69
8.97
26.92

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษำ
และพละ
ศึกษำ

ศิลปะ

7.69
12.82
10.26
30.77

14.10
10.26
15.38
39.74

7.69
7.69
11.54
26.92

10.26
8.97
7.69
26.92

กำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี

ภำษำ
ต่ำง
ประเทศ

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน

รวม

14.10
10.26
10.26
34.62

15.38
14.10
15.38
44.87

10.26
10.26
10.26
30.77

100
100
100
300
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โครงสร้ำงหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับชั้น

ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ภำษำไทย คณิตศำสตร์

5.13
5.19
7.69
18.02

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

สุขศึกษำ
และพละ
ศึกษำ

ศิลปะ

25.64
25.97
26.92
78.54

6.41
5.19
12.82
24.43

5.13
3.90
5.13
14.15

6.41
10.39
6.41
23.21

15.38
15.58
7.69
38.66

กำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี

12.82
9.09
8.97
30.89

ภำษำ
ต่ำง
ประเทศ

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน

14.10 8.97
15.58 9.09
15.58 8.97
45.07 27.04

รวม

100
100
100
300

8. ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
8.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1-6
มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 7-12
มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 13
มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์สถำนศึกษำ
มาตรฐาน
มาตรฐาน 14
มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
มาตรฐาน
มาตรฐาน 15

สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง


สรุปผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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8.2 ผลการประเมินตามมาตรฐาน สมศ. (รอบ ๓)
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ได้รับการรับรอง  ไม่ได้รับการรับรอง
ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดี พอใช้
มำตรฐำนรำยตัวบ่งชี้
คุณภำพ ตบช. ตบช. ตบช. ตบช. ตบช. ตบช. ตบช. ตบช. ตบช. ตบช.
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1

2

3







4

5



6

7

8







9



10

ตบช.
11

ตบช.
12









8.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( ONET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ (2559)
ปีกำรศึกษำ
ชั้น/วิชำ
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ประเทศ เขตพื้นที่ 2558
2559
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

46.36
49.00
31.81
29.31
34.99

46.81
49.34
31.39
29.53
35.12

39.54
39.16
26.65
26.26
30.76
32.47

44.66
48.11
27.04
23.86
31.86
35.11

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

52.29
35.89
27.76
24.88
31.62

53.09
36.17
27.35
24.90
31.77

36.41
34.78
19.65
19.66
29.04
27.91

41.09
31.33
22.18
17.37
28.09
28.01

เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด และ ทิศทาง การพัฒนาการศึกษา
นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12
กันยายน 2557 โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยัง
เป็น ส่วนราชการที่สาคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความ
เหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐนโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบาย
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้
นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
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จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลัก
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูน
สุขแก่ประชาชนในที่สุด
นโยบายที่ 2 : การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อ
พิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัยกาหนดให้
ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญา
กรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุง
ระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็น ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่ง
เป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 3: การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของ
รัฐ ความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดาเนินการดังนี้
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทังสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทังยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง มี
มาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูก
กฎหมายมากขึ้น
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3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการ
ทารุณกรรม ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพ การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลัง
คนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
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4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนา มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิน่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติ
ศาสตร์ และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้วจึงมารักษา
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมใน
การจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และ
หน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ
นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ ลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทาได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
แหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และ เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
6.8 แก้ปัญหานาท่วมในฤดูฝนทังที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพืนที่และปัญหา
ขาดแคลนนาในบางพืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งนาความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดม
ความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะ
แก้ปัญหาน้าท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้า
เพื่อการเกษตรนั้นรัฐบาลจะเร่งดาเนินการจัดสร้างแหล่งน้าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูก
ให้มากที่สุดซึ่งจะสามารถทาได้ในเวลาประมาณ 1 ปี
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชือเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษี ที่เหมาะสมระหว่างน้ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
และให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงดาเนินการให้มีการสารวจและผลิตแก๊สธรรมชาติ
และน้ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและดาเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิดด้วยวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใส
เป็นธรรมและ เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและ การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล
และผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้
อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
สาหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุน ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ง
อานวย ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความสาคัญกับ
ด่านชายแดน ที่สาคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลอง
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ใหญ่ซึ่งจะทาให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รองรับปริมาณ การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อม
โยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน
และ การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน
และสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือ กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
การวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอดสู่การใช้
เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพื้นที่ต่างๆ เช่นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น
นโยบายที่ 9 : การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก
หลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือนาไปใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็รุนแรง
ยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทาแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้าและพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่มีความสาคัญเชิงนิเวศกาหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบ
เชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่าขยายป่าชุมชนและ
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติรวมทั้ง
ผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น
โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรนาของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทาแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้าซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้าโดยจัดตั้ง
หรือกาหนดกลไกในการบริหารจัดการน้าพร้อมทั้งมีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของ
การบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย
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9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทังทางอากาศ ขยะ และนาเสียที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ เป็น ลาดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการ การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด
ความเสี่ยงและอันตราย ที่ เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบ
วงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

17
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้
ดาเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อ
จากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนิน
การไปพร้อมกัน อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น
 ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ความมั่งคั่ง
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น
 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ มี
บทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
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 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการ ด้าน
ความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และ ความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง นาไปสู่การกาหนดทิศทางหลักในการดาเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กาหนดลาดับความสาคัญ โดย
พิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัย
ของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น “เกณฑ์สาคัญ”
โดยกาหนดความสาคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้าหนักต่อนโยบายเสริมสร้างความ
มั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติเป็นลาดับสาคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วน
ต้องได้รับการขับเคลื่อน ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดภาพแห่งความสาเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการมีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม
ซึ่งจะทาให้ประเทศมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการกาหนดนโยบาย ได้
คานึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่งเป็น สิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้ร่วมกัน และผลประโยชน์
แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะทาให้ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง
ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ 2)
เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม มีเหตุมีผล เคารพสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และหลักนิติธรรม 4) เห็นคุณค่าใน
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 5) เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ์และวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของการยึดมั่นในความเป็นพหุสังคม 6) อยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพอันดี
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 1) การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ 2) การดารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน 6) ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 7)
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ
เพื่อลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
4) เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง
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5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง
6) เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง ความ
ยั่งยืนและ มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์
7) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
8) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม
และสามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุก
รูปแบบ
9) เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบายความมั่นคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ 3 นโยบาย
คือ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ
3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริหารจัดการ
ชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ (3) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (4) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมือง (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน (7) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (8) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (9) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
(10) พัฒนาระบบ การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพการป้องกัน ประเทศ (12) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ (13) เสริมสร้างดุลย
ภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้ การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และ
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทาง
สังคม มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2)
ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และ
อุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐาน
การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุม
ปัจจัยทางสังคม ที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการ
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า
ใน ทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทาง
สังคมของรัฐ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมนาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม
ขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อ
สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อม
ล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้ง ในสังคมไทย
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพื่อรักษา
เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การ
สร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่
รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า
อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติใน
ระยะยาว
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัว
ไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคง
เป็น จุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ 4) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง 5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไชเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน
และน้า โดยการกาหนดแนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องประเทศ การรักษา
ความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ให้เกิดผลในการปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
โดยมีประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุง
การให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น
โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา
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เศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิตชื้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรมเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้าง
สังคมที่มีตรรกะ ทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
รวมทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดับประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงในอนาคต
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพือ่
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การ
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก และ 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้ง
ใน เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ
อนุภูมิภาพ อาทิ การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่น ๆ ให้
เข้าสูม่ าตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดาเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดาเนินงานตาม
พันธกรณี ของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships
(RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
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การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ ในเอเซีย
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ตามกรอบ
ปฏิรูปการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยมที่ถูกต้อง ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบาย การผลิต
และพัฒนากาลังคน
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
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10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อย่าง
ครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
15. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวาง
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ เพื่อ
ยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษาและท้องถิ่น
19. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงานปฏิบัติ
สามารถนาไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้
23. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
25. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
28. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
29. ได้งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุมขน ท้องถิ่น และ
ประเทศ
31. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
บริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้น การปฏิรูปการศึกษา รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. ครู
3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ
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ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574)
กรอบวิสัยทัศน์
ให้ความสาคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของ
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทายที่
เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มีวินัย)
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และ การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข (มี
งานทา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษที่ 21)
เป้าหมายของแผน
1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา
-สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่า
ที่รัฐกาหนด
-สร้างความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากาลังคน ที่
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ 21
2. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
-ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ากว่าการศึกษาภาคบังคับทุกคน
-ประชากรทั้งที่อยู่ในวัยเรียนและที่อยู่ในกาลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล
3. กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมได้รับการพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
4. ลดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรีรายได้ การ
กากับของรัฐ
-ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้กากับ
นโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล
-ควบรวม เลิกสถานศึกษาที่ขาดศักยภาพและความพร้อมไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานและไม่
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยสูง คุณภาพต่า) และให้เปลี่ยนสถานะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจาเป็น
-ยุบ/เลิกการผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งควบรวม
สถาบันการศึกษาเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการกาลังคนในอนาคต
5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม
-ทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่เพิ่มขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้
ได้รับผลประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
6. ผลิตและพัฒนากาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
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-ลดการผลิตในสาขาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร์) เพิ่มการผลิตในสาขา
ที่สนองตอบความต้องการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์)
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์หลัก
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น
และนโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเป็นธรรม
9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์
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ตัวชีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัด
1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ
2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
(ปวช. 1 ต่อ ม.4)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาในสาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายการดาเนินงาน
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ติดตามผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาด้าน
การค้าและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากขึ้นไป
5. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
6. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net/ V-Net/ NNet)
7. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน
-อายุ 15-39 ปี
-อายุ 40-59 ปี
-อายุ 15-59 ปี
8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินงาน
9. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น
จากปี 2559
11. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดทาบัญชีการศึกษาที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน
12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสอดคล้องกับนโยบายการผลิต
และพัฒนากาลังคน
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองจาก สมศ.
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
-สถานศึกษาระดับปฐมวัย (97)
-สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมและมัธยม) (87)
-สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (95)
-สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (97)
-สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. (100)
14. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด ได้รับการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานด้วยเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ตามแนว PISA
Like
15.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
45:55
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
(ยกเว้นวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 2)
(10.9) ปี
(7.6) ปี
(9.2) ปี
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ดีขึ้น 2 อันดับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 10

ร้อยละ 97
ร้อยละ 87
ร้อยละ 95
ร้อยละ 97
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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ตัวชีวัด
พื้นฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย
16. จานวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถลดความซ้าซ้อนและประหยัด
งบประมาณในการเช่าสายสัญญาณ
17. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV และ DLIT
มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
18. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร
Smart Card
19. ร้อยละของนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ
ครู โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
20. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินงาน
21. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ยกย่องเชิดชูเกียรติ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการดาเนินงาน
22. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
-ภาพรวม
-งบประจา
-งบลงทุน
23. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
24.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25. อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน
-มัธยมศึกษาปีที่ 1
-มัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช. 1
-ปวส.
-ปริญญาตรี
26. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถนาความรู้ความ
เข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
27. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัยมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติ ทักษะตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม ที่กาหนด
28. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาหลักทุกช่วงชั้น สูงขึ้นและได้ตามมาตรฐาน
ของประเทศ
29. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาที่จาเป็นต่อการเรียนรู้หรือทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
3,000 แห่ง
ร้อยละ 60
1,000,000คน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 96
ร้อยละ 98
ร้อยละ 87
ระดับ 5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 25
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 2
ร้อยละ 80
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ตัวชีวัด
30. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
เกิดความสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทย เปรียบเทียบกับเป้าหมายการ
ดาเนินงาน
31. จานวนงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์/
อ้างอิง/เป็นที่ยอมรับ
-เชิงสาธารณะ/เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
-เชิงพาณิชย์
-ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล
32. จานวนครู คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจัย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
3,000 เรื่อง

2,000 คน
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ผลผลิต
จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็น
ไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย การ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจ และความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นทีพ่ เิ ศษ ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วิสัยทัศน์ (VISION)
“การมัธยมศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย”
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา
มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะอาชีพ
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้สื่อและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาธิบาล
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์หลัก (GOALS)
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต
และมีทักษะอาชีพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีการกระจายอานาจการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพใช้สื่อและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ
5.ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาใช้ระบบการนิเทศ กากับ
ติดตามประเมินผลและรายงานผล
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ( STRATEGY ISSUES )
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีความสุข มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะอาชีพ และห่างไกลยาเสพติด
1.1.2 มีความรักชาติ มีจิตสานึก ในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.1.3 ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เพิ่มโอกาสผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน
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1.1.5 ส่งเสริมผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
1.1.6 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ตามหลักพหุปัญญา (เก่ง 7 ประการ) ดังนี้ ความฉลาดทางด้าน
ภาษา (Linguisticintelligence) ความสามารถในการ เข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการ
เขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้ดี
เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย
1) ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence) ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล คิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์
2) ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence) ความสามารถ ในการเข้าใจและสร้างสรรค์
ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเต้น
3) ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence) ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนากร และ
นามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น จิตรกร ประติมากร สถาปนิก ดีไซเนอร์
4) ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) ความสามารถใน
การใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง
5) ความฉลาดในการเป็นผู้นา (Interpersonal intelligence) ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึก
นึกคิดของผู้อื่น สามารถจูงใจผู้อื่น เช่น นักการเมือง ผู้นาทางศาสนา ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา
6) ความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence) ความสามารถ ในการเข้าอกเข้าใจ
ความรู้สึกภายในของผู้คน เช่น นักเขียน ผู้ให้คาปรึกษา จิตแพทย์
8) ความฉลาดทางด้านธรรมชาติ (Naturalist intelligence) ความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง
ธรรมชาติ พืช สัตว์ ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม
9)ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence) ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งคาถามกับ
ตัวเองในเรื่องต่างๆ
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูดาวน์โหลดเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผล
ผู้เรียนให้มี คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)
และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
1.2.6 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรเทียบเคียงสากล เช่น STEM, MEP, EP, สสวท., Education
HUB, BUFFER SCHOOL, SISTER SCHOOL และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สมาคมประธาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สมาคมครู
มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ส่งเสริมองค์กรนักเรียน สภานักเรียน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับ บริบทของพื้นที่ มุ่ง
สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม กับ
ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
กลยุทธ์ที่ 4 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย สหวิทยาเขต
วิชาชีพทุกระดับ
4.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้อย โอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการ
จัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งเสริมการทางานของครูผู้เกษียณ ผู้มีจิตอาสา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และทักษะในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ TEPE Online ให้
สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคลโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางานเกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูให้เป็นครูมืออาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางแผนสรรหา ย้าย
โอน และเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความสามารถ และมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) และทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 ส่งเสริมการใช้ระบบโปรแกรม EGP GFMIS P-OBEC CMSS SMSS DMC B-OBEC
SMIS GIS EFA SGS
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดบริบทสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
ปลอดภัย และจัดห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ ปัจจัยพื้นฐาน ในระดับมาตรฐานสากล
1.8 พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล TQA
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสหวิทยาเขต
ศูนย์พัฒนาสาระกลุ่มการเรียนรู้ สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้บริหารเกษียณเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เช่น สถาบันรามจิตติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
เครือข่ายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน เช่น ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง
แรงจูงใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Hardware
Software People ware ที่ทันสมัยเพื่อใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและปลอดภัย เช่น การ
ประชุม (Conference) การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Network Learning) การ
นิเทศ การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวัดผลและประเมินผล การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
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3.ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้การผลิต การ
บารุงรักษาสื่อ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
นโยบาย สพม.33 และโรงเรียนมิติใหม่
1. สพม.33 และสถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่ทันสมัย มีความคล่องตัวสูง บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 2 และสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ และลดภาระ
งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู
3. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น EP, MEP, สสวท., และหลักสูตรเน้นอัจฉริยะนักเรียน การ
ใช้สื่อการวัดและประเมินผล เทียบเคียง มาตรฐานสากล (Teach Less Learn Morn) (เก่ง 7 ประการ)
4.1 เก่งภาษา
4.2 เก่งตรรกะ-คณิตศาสตร์
4.3 เก่งมิติสัมพันธ์
4.4 เก่งการเคลื่อนไหว
4.5 เก่งดนตรี
4.6 เก่งมนุษย์สัมพันธ์
4.7 เก่งรู้จิตใจของตนเอง
5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีค่านิยมไทย มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นคนไทยยุค
ใหม่
6. คุณภาพการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนมีนาคม 2560 ให้มากที่สุด
7. สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ตามโครงการ ประชารัฐ-ทวิภาคี-ทวิภาษา ในการร่วมมือระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
8. วิจัยและใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรและการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
9. สร้างวัฒนธรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
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แนวทาง และข้อปฏิบัติ พลิกโอกาส พัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากล นโยบาย 20 ข้อ
1. มีครูเวร รับนักเรียนตอนเช้าและส่งช่วงเลิกเรียน
2. การแต่งกายครูวันจันทร์เครื่องแบบ ราชการ วันพุธ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ลูกไทยสุรินทร์ต้องมีคุณสมบัติ 4 ตัว คือ มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้
4. ครูมีจานวนน้อยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง มาเป็นวิทยากรท้องถิ่น
5. สพม.33 และสถานศึกษา จัดบรรยากาศการทางานแบบ สพม.33
สวย โรงเรียนงาม เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ สนาม ถนน สวย สะอาด ร่มรื่น เขียว และปลอดภัย
6. มีกิจกรรมโฮมรูม ทุกโรงเรียน
7. ให้นักเรียนเขียนความตั้งใจมีเป้าหมายชีวิต
8. ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกรายวิชาด้วยกลวิธีสอนที่แตกต่างกัน
9. ใช้วิชาศิลปะ ดนตรี กล่อมเกลาจิตนักเรียนอย่างจริงจัง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
10. จัดทาแนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียน เพื่อการเรียนการสอน
11. ปลูกฝังจิตสาธารณะนักเรียนให้ช่วยงานพ่อแม่ โรงเรียน และสังคม
12. ก่อนกลับบ้านให้ครูที่ปรึกษาพานักเรียนพูดคุย สรุปสิ่งดีงามในทุกวัน สวดมนต์แบบสั้น ยกเก้าอี้ขึ้นโต๊ะ
ทาความสะอาดโรงเรียน
13. ทุกวันศุกร์ให้มีการสวดมนต์ยาวทานอง สรภัญญะ จัดให้มีครูเวรและสมุดบันทึกเวร
14. หาแนวปฏิบัติการเล่นกีฬา การออกกาลัง กายตามความชอบ ความถนัดของนักเรียน
15. ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
16. การคัดลายมือ
17. การบริหารจัดการเน้นการกระจายอานาจจาก สพม. ไปสู่โรงเรียน ตามหลักความรับผิดชอบ และหลัก
ธรรมาภิบาล เช่น แต่งตั้ง ผช.ผอ.สพม., การบริหารจัดการโรงเรียนมีส่วนร่วม โดยผ่านสหวิทยาเขต, ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
18. ระบบงบประมาณ จัดตามหลัก PBB (แบบมุ่งเน้นผลงาน) ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
19. ระบบบริหารงานบุคคล ไม่มีการซื้อขายตาแหน่ง บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ย้าย

41
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณธรรมนาความรู้
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม
พันธกิจ
1. ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน การ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตลักษณ์
บริบทดี วิถีพอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 4 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
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จุดเน้น
1. เร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพที่เกิดกับผู้เรียน ให้บรรลุผลผลิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
2. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3. พัฒนาสังคมฐานความรู้ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
การบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดความประหยัด
คุ้มค่า และประโยชน์
ตัวชีวัดความสาเร็จ
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อย
ละ 95
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 100
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100
4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร้อยละ 90
5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 95
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มาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559
มีจานวน 4 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 3
งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
ที่

รายการ

งบประมาณ

1.รายรับ จากเงินงบประมาณ
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
1.3 งบลงทุน
-โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
1.4 งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
4.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (ยากจน)
4.4 เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
4.5 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
4.6 เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
4.7 เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมรายรับ จากเงินงบประมาณ

1,883,400
159,840
514,869
226,900
244,700
472,330
7,655,589

2. รายรับ จากเงินนอกงบประมาณ
งบประมาณ
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก
2.2 ค่าธรรมเนียม
2.3 เงินบริจาค
รวมรายรับ จากเงินนอกงบประมาณ
รวม รายรับทั้งสิ้น

404,000
404,000
8,059,589

3,050
4,150,500

หมายเหตุ
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สรุปการจัดสรรงบประมาณ
ที่
1
2
3
4
5

กลุ่มงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เงินสารอง
รวม

งบประมาณ

ร้อยละ

2,511,139
372,900
150,000
772,000
100,000
3,906,039

63%
10%
4%
20%
3%
100%
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โครงการปีงบประมาณ 2561
ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

ครูพิชัย บุรมศรี

1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

5,000

ครูพิชัย บุรมศรี

2

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

48,800

ครูจตุรงค์ ไชยพร

3

กิจกรรมกีฬาระดับจังหวัด

20,000

ครูจตุรงค์ ไชยพร
ครูโชคทรงพล ยอดรัก

5,000

ครูรติพร ทบทอบ

2,000

ครูพิชัย บุรมศรี

5

กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด(ทู
บีนัมเบอร์วัน)
ตรวจปัสสาวะประจาปี

6

ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

-

ครูโชคทรงพล ยอดรัก

7

งานอนามัยโรงเรียน

7,000

ครูเบญญา เนื่องนิยม
ครูศศอร วงศ์บุญ

8

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี

2,000

ครูศศอร วงศ์บุญ

9

ระบบดูแลนักเรียน

108,600

ครูพิชัย บุรมศรี

10

พัฒนาทักษะกีฬา

5,000

ครูโชคทรงพล ยอดรัก

4

2

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา

ครูไพรัฐ ไพเราะ

1

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

40,000

ครูไพรัฐ ไพเราะ

2

ประกวดมารยาทไทย

2,000

ครูไพรัฐ ไพเราะ

3

วันวิสาขบูชา

1,000

ครูไพรัฐ ไพเราะ

4

วันแม่แห่งชาติ

6,000

ครูญาณิศา สมบัติวงศ์

5

วันพ่อแห่งชาติ

3,000

ครูพิชัย บุรมศรี

6

วันอาสาฬหบูชา

1,000

ครูสุวรรณ ถวิลหวญ

7

วันเข้าพรรษา

1,000

ครูสุวรรณ ถวิลหวญ

8

วันมาฆบูชา

1,000

ครูสุวรรณ ถวิลหวญ

9

วันสารทไทย

1,500

ครูสุวรรณ ถวิลหวญ

10

วันไหว้ครู

4,000

ครูไพรัฐ ไพเราะ

หมายเหตุ
203,400

62,500
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3

4

5

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

11

สภานักเรียน

2,000

ครูอาทร อุตรา

12

อบรมคุณธรรม จริยธรรมสุดสัปดาห์

-

ครูภัทรพงศ์ ใยชวด

โครงการรักการเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ์

ครูอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

1

ก้าวใหม่สู่รั้วหนองแวง

20,000

ครูอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์

2

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

3,000

ครูกันยา พอกพูน

3

กิจกรรมวันภาษาไทย

4,000

ครูพจมาศ จันทร์โท

4

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

2,000

ครูกันยา พอกพูน

5

วารสารสิ่งพิมพ์

20,000

ครูกันยา พอกพูน

โครงการเสริมความรู้พัฒนาทักษะการคิด

ครูเกรียงไกร คงจันทร์

1

กิจกรรมวันสุนทรภู่

6,000

ครูญาณิศา สมบัติวงศ์

2

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

10,000

ครูเกรียงไกร คงจันทร์

3

กิจกรรมวันคริสต์มาส

10,000

ครูวัชรานุช รังแก้ว

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ

ครูศิริยากร บัวงาม

หมายเหตุ

49,000

26,000

430,670

1

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

31,000

ครูศิริยากร บัวงาม

2

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ

22,670

ครูอนงค์ เชยจันทา

3

เฝ้าระวัง 0 ร มส

2,000

ครูอรศิริ เจือจันทร์

4

วิจัยในชั้นเรียน

1,000

ครูธงชัย บุญพัก

5

ยุวบรรณารักษ์

-

ครูกันยา พอกพูน

6

จ้างครูผู้สอน

374,000

ครูสุวรรณ ถวิลหวญ

250,000

ครูภัทรพงศ์ ใยชวด

250,000

ครูเบญญา เนื่องนิยม

38,000

6

โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

7

โครงการร่วมสร้างสรรค์งานดี มีทักษะรักการทางาน
1

ธนาคารโรงเรียน

2,000

ครูเบญญา เนื่องนิยม

2

แนะแนวอาชีพ

2,000

ครูเกรียงไกร คงจันทร์

3

แนะแนวการศึกษา

6,000

ครูรติพร ทบทอบ

4

ทักษะงานอาชีพ

4,000

ครูญาณิศา สมบัติวงศ์

5

ทุนการศึกษา กยศ.

1,000

ครูรติพร ทบทอบ
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8

9

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

6

ปฐมนิเทศ

3,000

ครูอรศิริ เจือจันทร์

7

ปัจฉิมนิเทศ

5,000

ครูอาทร อุตรา

8

Open School

15,000

ครูธงชัย บุญพัก

9

กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

-

ครูสุพรรษา วันไทย

โครงการบูรณการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองแวง

รองชัยณรงค์ โมรา

1

การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ สูตรต่างๆ

2,000

รองชัยณรงค์ โมรา

2

การบูรณการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง

3,000

ครูอนุสสรา หายทุกข์

3

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

4,000

นายฉันติ จุลกองฮ้อ

4

การปลูกพืชสวนครัวและการปลูกพืชเศรษฐกิจ 2,000

นายสังวาลย์ ทาปื้อ

5

การปลูกพืชสมุนไพร

นายสังวาลย์ ทาปื้อ

1,000

โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

นายสุจิน อรชัย

1

ประชุม อบรม สัมมนา

100,000

ครูสุจิน อรชัย

2

ศึกษาดูงานครู

40,000

ครูศศอร วงศ์บุญ

3

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

10,000

ครูรติพร ทบทอบ

10 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ครูธวัชชัย งามศิริ

1

จ้างนักการภารโรง

162,000

ครูพจมาศ จันทร์โท

2

ค่าสาธารณูปโภค

410,000

ครูพจมาศ จันทร์โท

3

จัดซื้อและซ่อมบารุงวัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน

30,000

ครูธวัชชัย งามศิริ

4

จัดกระเป๋านักเรียนและเสื้อโปโล

65,000

ครูชนิดาภา คาเขียว

5

รถรับส่งนักเรียน

105,000

ครูภัทรพงศ์ ใยชวด

6

งานประกันชีวิต

-

ครูอาภา น้าหวาน

4,000

ครูอรศิริ เจือจันทร์

-

ครูอรศิริ เจือจันทร์

11 โครงการนิเทศการศึกษา
1

นิเทศภายในสถานศึกษา

12 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการ
1
สถานศึกษา

ครูอนุสสรา หายทุกข์
5,000

รองชัยณรงค์ โมรา

หมายเหตุ

12,000

150,000

772,000

4,000
15,000
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งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

8,000

ครูอนุสสรา หายทุกข์

3

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2,000

รองชัยณรงค์ โมรา

13 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ

ครูสุจิน อรชัย

1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

30,000

ครูสุจิน อรชัย

2

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

1,000

ครูสุจิน อรชัย

3

กิจกรรมวันวชิราวุธ

1,000

ครูสุจิน อรชัย

4

ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1,000

ครูอนงค์ เชยจันทา

14 โครงการสภาพแวดล้อมพร้อมส่งเสริมบริการผู้เรียน

ครูฉันติ จุลกองฮ้อ

1

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ

10,000

นายฉันติ จุลกองฮ้อ

2

ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ

10,000

นายฉันติ จุลกองฮ้อ

3

ปรับปรุงห้องสานักงาน

5,000

ครูฉันติ จุลกองฮ้อ

4

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียน

15,000

รองชัยณรงค์ โมรา

15 โครงการงานประกันพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพ

ครูพรณภัส บุญแก้ว

1

จัดระบบสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา

2,000

ครูพรณภัส บุญแก้ว

2

สารสนเทศโรงเรียน

5,000

ครูนฤพล สายวิลัย

3

ประชาสัมพันธ์
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
เสียงตามสาย

1,000

ครูนฤพล สายวิลัย

10,000

ครูนฤพล สายวิลัย

2,000

ครูเกรียงไกร คงจันทร์

4
5
6

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี

1,000

ครูธวัชชัย งามศิริ

7

พัฒนาระบบควบคุมภายใน

-

ครูพจมาศ จันทร์โท ครู
พิชัย บุรมศรี

16 โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ครูสุพรรษา วันไทย

1

การศึกษาทางเลือก

3,000

ครูศิริยากร บัวงาม

2

กิจกรรมทัศนศึกษา

80,000

ครูสุพรรษา วันไทย

3

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา

7,000

ครูไพรัฐ ไพเราะ

หมายเหตุ

33,000

40,000

21,000

197,000
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หมายเหตุ

4

เยี่ยมบ้านนักเรียน

7,000

ครูอนุสสรา หายทุกข์

5

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

100,000

ครูนฤพล สายวิลัย

17 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

10,000

ครูพรณภัส บุญแก้ว

10,000

18 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

4,000

ครูธวัชชัย งามศิริ

4,000

19 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

2,000

ครูฉันติ จุลกองฮ้อ

2,000

20 โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์

500,000

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

986,469

ครูภัทรพงศ์ ใยชวด
500,000
ครูธวัชชัย งามศิริ และ
986,469
คณะ

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22 งบสารอง

100,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,883,400

รวมงบเงินพัฒนาผู้เรียน

472,330

ค่าปัจจัยพื้นฐาน

159,840

เงินนอกงบประมาณ

404,000

เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

986,469

รวมทั้งหมด

3,906,039

100000
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สรุป ประมาณการรายจ่าย (งาน/โครงการ) ออกเป็น 4 กลุ่มงาน
กลุ่มบริหาร

งาน /โครงการ /กิจกรรม

กลุ่มบริหาร
วิชาการ

โครงการรักการเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ์
โครงการเสริมความรู้พัฒนาทักษะการคิด
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ
โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการนิเทศการศึกษา
โครงการงานประกันพัฒนาสถานศึกษามี
คุณภาพ
โครงการเช่าระบบคอมพิวเตอร์
โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ

92
95
90
95
90
90
95
95

49,000
26,000
430,670
33,000
250,000
4,000
4,000
21,000

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
1, 3/1.1
1/1.1,1.2
1/1.1
1, 3/1.1
1/1.1,1.2
1, 3/1.1
4
4

90
95
90
95

500,000
197,000
10,000
986,469

1/1.1
1, 3
1, 3
1, 2

90

772,000

1 ,2

กลุม่
บริหารงาน
บุคคล

โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

95

150,000

2, 4

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการร่วมสร้างสรรค์งานดี มีทักษะรักการ
ทางาน
โครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา
โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองแวง

95
90

203,400
38,000

1, 3
1, 3

90
90

62,500
12,000

1, 3
1, 3

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ

เป้าหมาย งบประมาณ
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กลุ่มบริหาร

งาน /โครงการ /กิจกรรม
โครงการสภาพแวดล้อมพร้อมส่งเสริมบริการ
ผู้เรียน
โครงการส่งเสริมการดาเนินงานแบบมีส่วน
ร่วม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

90

สนองมาตรฐาน
การศึกษา
40,000
1, 2, 3

95

15,000

2, 4

90

2,000

1, 2, 3

เป้าหมาย งบประมาณ

54

รายละเอียด
งาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2561
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โครงการ/กิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร
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ชื่อโครงการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
บริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย งามศิริ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49 ได้บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”
ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้
กาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ต่อเนื่องมา
จนถึง ปีการศึกษา 2558 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ข้อ 4.1.2 สร้าง
โอกาสกระจายโอกาสในสั งคมไทย โดยคานึงถึง การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้ เกิดขึ้นแก่
ประชากรทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่ม
น้อย โดยส่งเสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่
และเด็ก สนับสนุน การจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีระบบสะสมผลการศึกษาและการเทียบโอน เพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหา
คนออกจากระบบการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดาเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดทาโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ
2.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรอุปกรณ์การเรียน
2.1.3 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรหนังสือเรียนครบทั้ง 8 สาระ
2.1.4 ผู้เรียนทุกคนได้รับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
2.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย
3.2 จัดสรรงบเป็นเงินสด ค่าเครื่องแบบ
3.3 จัดสรรงบค่าอุปกรณ์การเรียน
3.4 จัดซื้อหนังสือเรียน
3.5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมค่ายวิชาการ
2. กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง(ทัศนศึกษา)
3. จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
4. ค่ายพักแรม-เดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี
5. กิจกรรมโลกไร้พรมแดนและห้องสมุด ICT
3.6 เพิ่มผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

4.1 จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย
จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย และรับจัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม 60 นายธวัชชัย งามศิริ

สรรงบประมาณค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน
4.2 จัดสรรงบเป็นเงินสด ค่า เครื่องแบบ
จัดสรรงบประมาณเป็นเงินสด ค่าเครื่องแบบ
พฤษภาคม 60
ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง และกระโปรง คนละ 1 ชุด/
ปี ในอัตราดังนี้
 มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/ปี
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/ปี
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อ
เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด/
ชุดกีฬาได้
4.3 จัดสรรเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียน
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับ
ตุลาคม 60
นักเรียน ประกอบด้วย สมุด และแบบฝึกหัด
พฤษภาคม 60
 มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น 230 บาท/ภาคเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียน
จัดซื้อหนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระให้กับนักเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 700 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 863 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 949 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1257 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1263 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1109 บาท/คน/ปี
4.5 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมค่ายวิชาการ

นางพจมาศ จันทร์โท
นางสาววัชรานุช รังแก้ว

นางพจมาศ จันทร์โท
นางสาววัชรานุช รังแก้ว

4.4

กุมภาพันธ์ 60 นายธวัชชัย งามศิริ
นายภัทรพงศ์ ใยชวด

ธันวาคม 60 นางสาวพรณภัส บุญแก้ว
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ที่

โดยจัดทาค่ายวิชาการเน้นสาระสาคัญ 5 วิชา หลัก
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สังคม ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
2. กิจกรรมเปิดประตูสู่โลกกว้าง(ทัศนศึกษา)
จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามสถานที่สาคัญ
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-6
3. กิจกรรมค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม. 1-6
ณ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นเวลา 3 วัน
4. ค่ายพักแรม-เดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี
จัดกิจกรรมค่ายพักแรม-เดินทางไกล ลูกเสือ - เนตร
นารี ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1-3 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
5.2 เงินนอกงบประมาณ

ที่

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
มิถุนายน 60 และคณะ

กิจกรรม

พฤษภาคม 60 นางสาวไพรัฐ ไพเราะ

986,469
รวม 986,469

รายการ/กิจกรรม
คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ

4.1 จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย
4.2 จัดสรรงบเป็นเงินสด ค่า เครื่องแบบ
4.3 จัดสรรเงินสดค่าอุปกรณ์การเรียน
4.4 จัดซื้อหนังสือเรียน
รวมทั้งสิ้น

ธันวาคม 59 นางสาวสุพรรษา วันไทย
มีนาคม 60

ธันวาคม 59 นายสุจิน อรชัย

บาท
บาท
บาท

งบ
ประมาณ
244,700
226,900
514,869

นอกงบ
ประมาณ
-

244,700
226,900
514,869

986,469

-

986,469

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัด
และประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ผลผลิต(Outputs)
1 ร้อยละผู้เรียนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ

100

2 ร้อยละผู้เรียนได้รับจัดสรรอุปกรณ์การเรียน

100

3 ร้อยละผู้เรียนได้รับจัดสรรหนังสือเรียนเพื่อยืมเรียน
ครบทั้ง 8 สาระ

100

-ตรวจหลักฐาน
การจ่าย
-ตรวจหลักฐาน
การจ่าย
-ตรวจหลักฐาน
การจ่าย

-บัญชีหลักฐาน
การจ่าย
-บัญชีหลักฐาน
การจ่าย
-บัญชีหลักฐาน
การจ่าย

-รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี
-รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี

ผลลัพธ์ (Outcomes)
1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทาให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

-

-วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์

2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิผล

100

-วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ ตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรูจากการเรียนรู้ที่มีความ
พร้อมทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียน และ การจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติด้านต่าง ๆ
เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน
7.2 นักเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
โดยเน้นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายธวัชชัย งามศิริ)
(นายชัยณรงค์ โมรา)
ครูชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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โครงการ/กิจกรรม
ด้านบริหารจัดการทั่วไป (ใช้เงินอุดหนุนรายหัว)
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ชื่อโครงการ ส่งเสริมการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
สนองยุทธศาสตร์ สพม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอนุสสรา หายทุกข์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ส่งเสริม การจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โรงเรียนบ้านดอนติ้วจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเพื่อวาง
แผนการจัดการศึกษาร่วมกัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ปัจจุบันมีคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งสิ้น 15 คน เพื่อส่งเสริมการ
ดาเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเกิด
ประสิทธิผล
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. คณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด
2. คณะกรรมการสถานศึกษาที่กากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
1. ร้อยละ 92 คณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด
2. ร้อยละ 92 คณะกรรมการสถานศึกษาที่กากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. ร้อยละ 90 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
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4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษา โดย
- แจ้งคาสั่ง ออกหนังสือเชิญประชุม พร้อมเบิก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ตามวัน เวลาที่กาหนด รายงานผล
การเข้าร่วม สรุปกิจกรรม
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย
- แจ้งคาสั่ง ออกหนังสือเชิญประชุม พร้อมเบิก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ตามวัน เวลาที่กาหนด รายงานผล
การเข้าร่วม สรุปกิจกรรม
3. บริการชุมชน โดย
- บริการงานเอกสารต่างๆ
- ร่วมงานต่างๆของชุมชนตามคาเชิญ พร้อมเบิก
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ตามวัน เวลาที่กาหนด รายงานผล
การเข้าร่วม สรุปกิจกรรม
4. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดย
- แจ้งคาสั่ง ออกหนังสือเชิญร่วมบริจาค จัดเตรียม
สถานที่ พร้อมเบิกค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ตามวัน เวลาที่
กาหนด รายงานผลการเข้าร่วม สรุปกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2560กันยายน 2561

นายชัยณรงค์ โมรา

ตุลาคม 2560กันยายน 2561

นางสาวอนุสสรา หาย
ทุกข์

ตุลาคม 2560กันยายน 2561

นายชัยณรงค์ โมรา

ตุลาคม 2560กันยายน 2561

นายชัยณรงค์ โมรา

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 14,000
บาท
5.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
14,000 บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. ส่งเสริมความเข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ค่าเอกสาร
950
- ค่าเครื่องดื่ม (15 คน x 120 บาท)
1,800
- ค่าอาหาร (15 คน x 150 บาท)
2,250
รวม 5,000
-

รวม

950
1,800
2,250
5,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ
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ที่
2.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- ค่าเอกสาร
- ค่าเครื่องดื่ม

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ

รวม
3.

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- ค่าดาเนินการ
รวม
รวมทั้งสิ้น

รวม

1,000
7,000

-

1,000
7,000

8,000

-

8,000

2,000
2,000
14,000

-

2,000
2,000
14,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างเกิดประสิทธิผล
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด
2. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่กากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
3. ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

90.00

92.00

90.00

92.00

90.00

92.00

90.00

92.00

88.00

90.00

วิธีการวัด
และการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล

1. สังเกต สัมภาษณ์ 1. แบบสังเกต แบบ
ประเมิน
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
การประชุม
2. สังเกต
2. แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ประเมิน
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
การประชุม
1. สังเกต สัมภาษณ์ 1. แบบสังเกต แบบ
ประเมิน
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
การประชุม
2. สังเกต สัมภาษณ์ 2. แบบสังเกต แบบ
ประเมิน
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
การประชุม
3. สังเกต สัมภาษณ์ 3. แบบสังเกต แบบ
ประเมิน
สัมภาษณ์ แบบบันทึก
การประชุม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กาหนด
2. คณะกรรมการสถานศึกษาที่กากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสวอนุสสรา หายทุกข์)
ครู คศ.1

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายชัยณรงค์ โมรา)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สนองยุทธศาสตร์ สพม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
บริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย งามศิริ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา
39 กาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง การกระจายอานาจดังกล่าวจะทาให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระใน
การบริหารจัดการ ตามหลักของการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
จากหลักการดังกล่าวจึงกาหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลโดยได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 ว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลตามบัญญัติใน
พระราชบัญญัติ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานให้บรรลุตรงตามเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
2.1.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานในโรงเรียน
2.1.2 เพื่ออานวยความสะดวกภายแก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
1 2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
2.2.2 ครู นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ การอานวยความสะดวกภายในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.2 จัดกิจกรรมการจัดองค์กร การพัฒนาองค์กรอย่างมีระบบ จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
3.2.1 จ้างลูกจ้างนักการภารโรง
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3.2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3.2.3 จัดซื้อและซ่อมบารุงวัสดุสานักงาน
3.2.4 จัดซือ้ กระเป๋านักเรียนและเสื้อโปโล
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

4.1 จ้างลูกจ้างนักการภารโรง
จัดหา จัดจ้างนักการภารโรง เพื่อการดูแลรักษา
ต.ค.60สถานที่ราชการโรงเรียน และทางานอื่น ๆ ที่ได้รับ
ก.ย.61
มอบหมาย
4.2 ค่าสาธารณูปโภค
จัดสรรเป็นค่าสาธารณูปโภค เพื่อกิจการ และ
ต.ค.60 – ก.ย.
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ดาเนินไปด้วยความสะดวก
61
4.3 จัดซื้อและซ่อมบารุงวัสดุงาน
โดยสารวจความต้องการ ของแต่ละงานที่
ต.ค.60 –
ต้องการใช้เพื่อจัดหาพัสดุ และซ่อมบารุงวัสดุสานักงาน
ก.ย.61
4.5 จัดซื้อกระเป๋านักเรียนและเสื้อโปโล
โดยจัดซื้อกระเป๋านักเรียนและเสื้อโปโลให้กับ
พ.ค.61
นักเรียน ม.1 และ ม.4
5. งบประมาณที่ใช้
5.1
5.2

เงินงบประมาณ
666,785
เงินนอกงบประมาณ
รวม
666,785
รายการ/กิจกรรม
งบ
ที่
คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
ประมาณ
4.1 จ้างลูกจ้างนักการภารโรง
จ่ายค่าตอบแทนนักการภารโรง 2*12 เดือน
162,000
รวม
162,000
4.2 ค่าสาธารณูปโภค
-จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ 410,000
12 เดือน

บาท
บาท
บาท
นอกงบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นายสุวรรณ ถวิลหวญ

นางพจมาศ จันทร์โท
นายภัทรพงศ์ ใยชวด

นายภัทรพงศ์ ใยชวด
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ
นายภัทรพงศ์ ใยชวด

รวม

-

162,000
162,000

-

410,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ

1-4/61
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รายการ/กิจกรรม
คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
รวม
4.3 จัดซื้อและซ่อมบารุงวัสดุสานักงาน
จัดซื้อเครื่องปริ้นและซ่อมแซมวัสดุสานักงาน
รวม
4.4 จัดซื้อกระเป๋านักเรียนแลเสื้อโปโล
โดยจัดซื้อกระเป๋านักเรียนและเสื้อโปโล
ให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4
ที่

รวม
รวมทั้งสิ้น

งบ
ประมาณ
410,000

นอกงบ
ประมาณ
-

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ

410,000

1-4/61

30,000
30,000

-

30,000
30,000

1-4/61

65,000

-

65,000

65,000
666,785

-

65,000
666,785

2/61

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต(Outputs)
1. ครู นักเรียนทุกคนได้รับการบริการ การอานวย
ความสะดวก ภายในโรงเรียนบ้านหลักร้อย
2. ครู นักเรียนทุกคน มีความสุข ในการจัด
กิจกรรมเรียนการสอน
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการ
บริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
2. โรงเรียนมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน

ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด
ตัวชี้วัด และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

100

-สารวจ การ
-รายงานผลการ
ได้รับการบริการ ดาเนินงานประจาปี

100

- ประเมินความ -รายงานผลการ
พึงพอใจ
ดาเนินงานประจาปี

95

- วิเคราะห์จาก -รายงานผลการ
รายงาน
ดาเนินงานประจาปี

95

- วิเคราะห์จาก
รายงาน

-รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียน และชุมชนได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงานด้านการบริการดีขึ้น
7.2 ครูได้รับการอานวยความสะดวกที่รวดเร็วในการดาเนินการเกี่ยวกับการไปราชการ
7.3 อุปกรณ์ในสานักงานมีความพร้อมในการทางาน
7.4 นักเรียน ม.1 และ ม.4 มีความพร้อมในการเปิดเรียน
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายธวัชชัย งามศิริ)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ชื่

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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อโครงการ
สภาพแวดล้อมพร้อมส่งเสริมบริการผู้เรียน
สนองยุทธศาสตร์ สพม.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นายฉันติ จุลกองฮ้อ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานที่เสริมสร้างความคิด จิตใจ จริยธรรม และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อทุกคนแสวงหา
ความรู้ ตลอดจนเรื่องของสุขภาพที่ดี การบริการด้านสถานที่ให้กับชุมชนเพื่อเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตใจแจ่มใส รักความสงบร่มรื่น เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ควบคู่กับการพัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้ง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันให้ผู้เรียนได้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จาเป็นจะต้องจัดปรับปรุง พัฒนาบริบท อาคารสถานที่ให้บรรยากาศ
สวยงามน่าอยู่ พร้อมทั้งจัดบริการส่งเสริมผู้เรียน ในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนได้รับบริการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ สะดวก
พอเพียง และมีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมส่งสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. ผู้เรียนมีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอ มีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และมีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้เรียนมีสขุ ภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความปลอดภัย
3. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและ
มีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
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2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
1.

กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน

2.

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดย
* มีการพัฒนาห้องเรียนสู่บรรยากาศห้องเรียนคุณภาพ ที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงห้องประกันคุณภาพ

3.

ปรับปรุงห้องสานักงาน

4.

จัดปรับปรุงพัฒนาบริบทสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน โดย
การปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ประดับตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้
ดูร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2560
กันยายน 2561
ตุลาคม 2560
กันยายน 2561
ตุลาคม 2560
กันยายน 2561
ตุลาคม 2560
กันยายน 2561

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 40,000 บาท
5.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โดย
* มีการพัฒนาห้องเรียนสู่บรรยากาศห้องเรียน
คุณภาพ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
10,000
รวม
10,000
2. พัฒนาห้องประกันคุณภาพ โดย
*มีการจัดตกแต่งภายในห้องให้พร้อมสาหรับการ

นางชนิดาภา
คาเขียว
นายภัทรพงศ์
ใยชวด
นายฉันติ จุล
กองฮ้อ
นายชัยณรงค์
โมรา

รวม

10,000
10,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

3/61
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ที่

3.

4.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
ประเมิน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
10,000

-

10,000

รวม
ปรับปรุงห้องสานักงาน
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวม
จัดปรับปรุงพัฒนาบริบทสภาพแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียน โดย การปลูกต้นไม้ จัดสวน ประดับ
ตกแต่งบริเวณโรงเรียนให้ดูร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่
รวม

10,000

-

10,000

2/61

5,000
5,000

-

5,000
5,000

2/61

15,000
15,000

-

15,000
15,000

3-4/61

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนได้รับบริการห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อานวยความ สะดวก พอเพียง และมีแหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมส่งสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้เรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
เพียงพอ มีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมใช้
งานอยู่เสมอและมีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล
ค่า
วิธีการวัด
ปีฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

90.00

1. ประเมินความพึง 1. แบบประเมิน
พอใจ
ความพึงพอใจ

90.00

2. บันทึก/สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน

90.00

1. ประเมินความพึง 1. แบบประเมิน
พอใจ
ความพึงพอใจ

2. แบบบันทึก/
แบบสังเกต
พฤติกรรม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีความปลอดภัย

ข้อมูล
ค่า
วิธีการวัด
ปีฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล
ตัวชี้วัด
90.00 2. บันทึก/สังเกต/
พฤติกรรมผู้เรียน/
การตรวจสุขภาพ
นักเรียน

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล
2. แบบบันทึก/
แบบสังเกต
พฤติกรรม/แบบ
ตรวจสุขภาพ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอ มีสิ่งอานวยความสะดวกพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
และมีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความปลอดภัย
3. สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือศรัทธาทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายฉันติ จุลกองฮ้อ)
ครู คศ.2

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
งานประกันพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพ
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรณภัส บุญแก้ว คณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในด้าน
คุณภาพการศึกษาตามหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ 14 กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้จัดทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ดังนั้น เพื่อสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้การบริการจัดการของ
โรงเรียนเป็นไปตามกฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อดาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอก
3. เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อนาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดทาและดาเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษา
ของสถานศึกษา
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5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
3. เป้าหมาย
1. ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 98 มีความเข้าใจเชื่อมั่นในแนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
2. โครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานของ สมศ./สพฐ. ร้อยละ 98
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

จัดระบบสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา โดย
* ประชุมคณะครู ชี้แจง ทาความเข้าใจและ
เดือนพฤษภาคม
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานการศึกษา
จัดทาระบบสารสนเทศโรงเรียน
จัดระบบประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน
ทุกวัน เวลา 12.0012.40 น.
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
พัฒนาระบบควบคุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรณภัส
บุญแก้ว
นายนฤพล สายวิลัย
นายนฤพล สายวิลัย
นายนฤพล สายวิลัย
นายเกรียงไกร คงจันทร์
นายธวัชชัย งามศิริ
นางพจมาศ จันทร์โท

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 21,000
บาท
5.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
21,000
บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. จัดระบบสารสนเทศมาตรฐานการศึกษา โดย
* ประชุมคณะครู ชี้แจง ทาความเข้าใจและ
มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานการศึกษา
จัดทาเอกสารเพื่อรับการประเมิน
จัดป้ายนิเทศตามมาตรฐาน
2,000
-

รวม

2,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

76
ที่
2.

3.

4.

5.

6.
7.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
รวม
จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจาปี
โดยคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
-จัดทารูปเล่มเอกสาร
รวม
สารสนเทศโรงเรียน โดย
* จัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
รวม
เสียงตามสาย (ดีเจ) โดย
* นักเรียนจัดรายการเสียงตามสาย
ช่วงพักกลางวัน
รวม
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดย
* จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
กระดาษทาปก
หมึกปริน้ เตอร์
รวม
ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รวม
ปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
2,000
-

2,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ
1-2/60

รวม

2,000
2,000

-

2,000
2,000

1/60

5,000
5,000

-

5,000
5,000

1-4/60

2,000

-

2,000

2,000

-

2,000

1,000
1,000
10,000
10,000
21,000

-

1,000
1,000
10,000
10,000
21,000

1-4/60

1-4/60
1-4/60
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่ชัดเจน

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

95.00

98.00

วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

นิเทศ/ ติดตาม แบบนิเทศ /
ติดตาม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. สถานศึกษาจัดทาข้อมูลสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการนาผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ผลลัพธ์(Outcomes)
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดทาและดาเนินตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการจัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

ข้อมูล
ปีฐาน
95.00

ค่า
วิธีการวัด
เป้าหมาย
และการ
ตัวชี้วัด ประเมินผล
98.00 นิเทศ /ติดตาม

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล
แบบนิเทศ /
ติดตาม

95.00

98.00

รายงานสรุป
โครงการ/
กิจกรรม
รายงานสรุป
โครงการ/
กิจกรรม

แบบสรุป
โครงการ/
กิจกรรม
แบบรายงาน
สรุปโครงการ /
กิจกรรม

98.00

98.00

95.00

98.00

นิเทศ /ติดตาม แบบนิเทศ /
ติดตาม

95.00

98.00

นิเทศ /ติดตาม แบบนิเทศ /
ติดตาม

95.00

98.00

นิเทศ /ติดตาม แบบนิเทศ/
ติดตาม

95.00

98.00

นิเทศ /ติดตาม แบบนิเทศ/
ติดตาม

95.00

98.00

นิเทศ /ติดตาม แบบนิเทศ /
ติดตาม

98.00

98.00

นิเทศ /ติดตาม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดทาและดาเนินตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษามีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพรณภัส บุญแก้ว)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ครูชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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โครงการ/กิจกรรม
ด้านพัฒนาการเรียนการสอน(ใช้เงินอุดหนุน)
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ชื่อโครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายพิชัย บุรมศรี และคณะ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีจุดหมายที่สาคัญคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่ง
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุขตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล จากจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าว การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมให้มีทักษะที่จาเป็น
สาหรับการดารงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนสามารถแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการที่จะ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนต้องมีสุขภาพ
กาย ใจ พร้อมที่จะเรียนรู้ ครูและบุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและรู้จักผู้เรียน วิธีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่ง
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้กาหนดค่าเป้าหมายปี 2561 ในแต่
ละตัวชี้วัด ได้แก่ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอร้อยละ 99 ผู้เรียนที่มี
น้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 99 ผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ร้อยละ
99 ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 97 ผู้เรียนที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ 99 ผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ ร้อยละ 97
เพื่อให้ผู้เรียน มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มากยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงได้ ดาเนินการโครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวยาเสพติดและมีทักษะป้องกันตนเองจากยาเสพติด
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
5. ผู้เรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามจินตนาการ
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 99 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ 99 มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้เรียนร้อยละ 99 ที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนร้อยละ 97 ที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนร้อยละ 99 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
6. ผู้เรียนร้อยละ 97 ที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด 6 เป้าหมาย
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4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดย
* จัดกิกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
*เชิญวิทยากรให้ความรู้
2. กิจกรรมกีฬาภายใน โดย
* จักกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน แบ่งเป็น 4 คณะสี
3.

กิจกรรมกีฬาระดับจังหวัด โดย
* ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆที่จัดขึ้น

4.

พัฒนาทักษะกีฬา

5.

กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด(ทูบีนัมเบอร์
วัน)
กิจกรรมตรวจปัสสาวะประจาปี โดย เชิญวิทยากรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และตรวจปัสสาวะประจาปี
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โดย
ครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 8 รายการ
งานอนามัยโรงเรียน โดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ
อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี โดย เชิญ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผักไหม
ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน

6.
7.

8.
9.

9.

ระบบดูแลนักเรียน

1. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 94,800
5.2 เงินนอกงบประมาณ
108,600
รวม งบประมาณทั้งสิ้น 203,400

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

26 มิถุนายน 2561

นายพิชัย
บุรมศรี
นายจตุรงค์
ไชยพร
และคณะ
นายจตุรงค์
ไชยพร
และคณะ
นายโชคทรง
พล ยอดรัก
นางกันยา
พอกพูน
นายพิชัย
บุรมศรี
นายวิศวพงษ์
โสรถาวร และ
คณะ
นางเบญญา
เนื่องนิยม
นางสาวศศอร
วงศ์บุญ

กรกฎาคม 2561
ตุลาคม 2560

ตุลาคม 60 -กันยายน
2561
ตุลาคม 60 -กันยายน
2561
มิถุนายน2558
พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 60 -กันยายน
2561
ตุลาคม 60 -กันยายน
2561

ตุลาคม 60 -กันยายน
2561

บาท
บาท
บาท

นายพิชัย บุ
รมศรี และ
คณะ
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ที่
1.

2.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดย
* จัดกิกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
-เชิญวิทยากรให้ความรู้
-ของรางวัลนักเรียน
รวม
กิจกรรมกีฬาภายใน โดย
* จักกิจกรรมแข่งขันกีฬา แบ่งเป็น 4 คณะสี

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ

4.
4.

5.

6.

7.

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

2,000
3,000
5,000

-

2,000
3,000
5,000

3-4/61

48,800
48,800

-

48,800
48,800

1/61

20,000
20,000
5,000
5,000

-

-

20,000
20,000
5,000
5,000

5,000

-

5,000

รวม
กิจกรรมตรวจปัสสาวะประจาปี โดย
- เชิญวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ความรู้
และตรวจปัสสาวะประจาปี
รวม
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
โดย ครูผู้สอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 8 รายการ

5,000

-

5,000

2,000

-

2,000

รวม
งานอนามัยโรงเรียน โดย จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ

รวม
3.

รวม

กิจกรรมกีฬาระดับจังหวัด โดย
* ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับจังหวัด
รวม
กิจกรรมพัฒนาทักษะกีฬา
รวม
กิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด(ทูบีนัม
เบอร์วัน) โดย จัดกิจกรรม
- พัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
*จัดกิจกรรมสนองพระราชดาริตามงานที่
จังหวัดจัดขึ้น

-

1/61
1/61

1-4/61

2/61
2,000

-

2,000

-

-

-

-

-

-
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ที่

8.

9.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์การทาแผล
- วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในห้องพยาบาล
- เครื่องชั่งน้าหนัก ที่วัดส่วนสูง
รวม
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี โดย
เชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ผักไหม ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จานวน 4 รีม
-ค่ากระดาษปกสี จานวน 1 รีม
รวม
ระบบดูแลนักเรียน
-ค่า SMS แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
รวม
รวมทั้งสิน้

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
5,000
500
1,500
7,000

-

5,000
500
1,500
7,000

1,500
300
200
2,000

-

1,500
300
200
2,000

94,800

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

รวม

1-4/61

2/61

108,600 108,600
108,600 108,600
108,600 203,400

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวยาเสพติดและมี
ทักษะป้องกันตนเองจากยาเสพติด
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรง
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

ข้อมูล
ค่า
วิธีการวัด
ปีฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล
ตัวชี้วัด
98.13

99.00

98.06

99.00

98.33

99.00

96.11

97.00

1. ประเมินความพึง
พอใจหลังร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
3.สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน
4.สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล
1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
2. แบบบันทึก
พฤติกรรม
3.แบบบันทึก
พฤติกรรม
4.แบบบันทึก
พฤติกรรม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. ผู้เรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามจินตนาการ
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
6. ผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด

ข้อมูล
ค่า
วิธีการวัด
เครื่องมือ
ปีฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล
ที่ใช้
ตัวชี้วัด
ประเมินผล
96.53 97.00 5.แบบบันทึกการ
5. แบบบันทึก/
เข้าร่วมกิจกรรม
เกียรติบัตร
98.13

99.00

98.06

99.00

98.33

99.00

96.11

97.00

98.47

99.00

96.53

97.00

1. สังเกตพฤติกรรม 1.แบบประเมิน/
ผู้เรียน
แบบบันทึก
คุณลักษณะฯ
2. แบบบันทึก
2.แบบบันทึก
น้าหนัก ส่วนสูง
3. สังเกต/
สัมภาษณ์

3.แบบบันทึก
การสังเกต/
สัมภาษณ์
4. สังเกต/บันทึก 4.แบบบันทึก/
การเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม
5.สังเกต/บันทึกการ 5.แบบบันทึก/
เข้าร่วมกิจกรรม
สังเกตการเข้า
6.สังเกต/บันทึกการ ร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
6.แบบบันทึก/
สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
2. ผู้เรียนที่มีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
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5. ผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายพิชัย บุรมศรี)
ครู คศ.1

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
คุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
สนองมาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทาให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่าง
รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทาให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก
หน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก้ปัญหา ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
แก่ผู้เรียน อันจะนาไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ จึงได้จัดโครงการ “คุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา”ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
และเห็นความสาคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม

2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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3. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจิรยธรรม
พ.ค.
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ
2. ประกวดมารยาทไทย
ต.ค.- ก.ย. นางสาวไพรัฐ ไพเราะ
3. วันวิสาขบูชา
พ.ค.
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ
4. วันแม่แห่งชาติ
ส.ค.
นางญาณิศา สมบัติวงศ์
5. วันพ่อแห่งชาติ
ธ.ค.
นายพิชัย บุรมศรี
6. วันเข้าพรรษา
ก.ค.
นายสุวรรณ ถวิลหวญ
7. วันมาฆบูชา
ก.พ.
นายสุวรรณ ถวิลหวญ
8. วันอาสาฬหบูชา
ก.ค.
นายสุวรรณ ถวิลหวญ
9. วันสารทไทย
ก.ย.
นายสุวรรณ ถวิลหวญ
10. วันไหว้ครู
มิ.ย.
นายพิชัย บุรมศรี
11. อบรมคุณธรรมจริธรรม สุดสัปดาห์
ทุกวันศุกร์ นายภัทรพงศ์ ใยชวด
12. กิจกรรมสภานักเรียน
มิ.ย.
นายอาทร อุตรา
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 62,500
บาท
5.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
62,500
บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. วันมาฆบูชา
* นิมนต์พระมาเทศน์อบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้เรียนทุกคน
* นักเรียนร่วมเวียนเทียนที่วัด
-

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ
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ที่

2.

3.

4.

5.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
- ค่าปัจจัยถวายพระ
- ค่าสังฆทาน
รวม
ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
* จัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนชั้น ม. 1 - ม.6 จานวน
543 คน ครู 30 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
เชิญวิทยากรหรือนิมนต์พระที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการอบรมธรรมะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร เหมาจ่าย
- ค่าวัสดุ

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
500
500
1,000
-

30,000
5,000
5,000

30,000
5,000
5,000

รวม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม สุดสัปดาห์
* นักเรียนสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติสมาธิ
ทุกสุดสัปดาห์
รวม
วันวิสาขบูชา
* นักเรียนแต่ละห้องจัดป้ายนิเทศ
วันวิสาขบูชา
* นักเรียนร่วมทาบุญ/เวียนเทียน/ฟังธรรม
- ค่าวัสดุจัดป้ายนิเทศ
- เครื่องสังฆทาน
รวม
วันไหว้ครู
* กรรมการนักเรียนซักซ้อมพิธีการและเตรียม
สถานที่
* นักเรียนแต่ละห้องจัดทาพานดอกไม้ และ
พานธูปเทียน
* นักเรียนทุกคนร่วมพิธีไหว้ครู

40,000

40,000

3/61

รวม
500
500
1,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

2/61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200
800
1,000

3/61

200
800
1,000

90
ที่

6.

7.

8.

9.

10.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
- ค่าวัสดุเตรียมสถานที่
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่ารางวัลพานดอกไม้ พานธูปเทียน
รวม
สภานักเรียน
* นักเรียนเลือกกรรมการนักเรียน
- ค่าวัสดุ/ป้ายประชาสัมพันธ์การหาเสียง
- ป้ายไวนิล
รวม
ประกวดมารยาทไทย
* ครูประเมินนักเรียนแต่ละห้องตลอดปี
การศึกษา
* นักเรียนแต่ละห้องร่วมประกวดมารยาทไทย
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าเกียรติบัตรและรางวัล
รวม
วันอาสาฬหบูชา
* นักเรียนแต่ละห้องจัดป้ายนิเทศ
นักเรียนและบุคลากรร่วมเวียนเทียน
* นักเรียนและบุคลากรร่วมถวายจตุปัจจัย
ไทยทาน
- ค่าวัสดุในการจัดป้ายนิเทศ
- ค่าสังฆทาน
รวม
วันเข้าพรรษา
* นักเรียนและบุคลากรร่วมเวียนเทียน
* นักเรียนและบุคลากรร่วมถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้าฝน
- ค่าเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน
รวม
วันแม่แห่งชาติ

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
1,000
1,000
2,000
4,000

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

1,000
1,000
2,000
4,000

3/61

1,500
500
2,000

1,500
500
2,000

3/61

500
1,500
2,000

500
1,500
2,000

1-4/61

200
800
1,000

200
800
1,000

4/60

1,000
1,000

1,000
1,000

4/60
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ที่

11.

12.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
* คณะกรรมการนักเรียนจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระ
เกียรติ
* เชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
* นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมประกวดเรียงความวันแม่ และ
กิจกรรมอื่น
* มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
- ป้ายไวนิล
- กรอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น
- ค่าอาหารว่าง/น้าดื่ม
- ดอกมะลิ
รวม
วันสารทไทย
* นักเรียนเตรียมสถานที่และเครื่องถวาย
* นักเรียนจัดป้ายนิเทศวันสารทไทย
* นักเรียนและบุคลากรทาพิธีถวาย
ในวันสารทไทย
- เครื่องถวายวันสารทไทย
รวม
วันพ่อแห่งชาติ
* นักเรียนแต่ละห้องจัดป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ
แห่งชาติ
* นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ
* มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น
- ป้ายไวนิล
- ค่าทาป้ายเกียรติบัตรพ่อดีเด่น
- ค่าอาหารว่าง/น้าดื่ม
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

750
2,500
2,000
750
6,000

750
2,500
2,000
750
6,000

4/60

1,500
1,500

1,500
1,500

4/61

750
1,500
750
3,000
62,500

750
1,500
750
3,000
62,500

-

1/61
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสาคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรม
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เอื้ออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล
ค่า
วิธีการวัด
ปีฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล
ตัวชี้วัด
87.67

90.00

88.47

90.00

87.67

90.00

88.74

90.00

89.01

90.00

88.47

90.00

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

1. ประเมินความพึง
พอใจหลังร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. ประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. บันทึก/สังเกต
คุณลักษณะที่ปฏิบัติ
ตนเป็นลูกที่ดี
3. สังเกต/
สัมภาษณ์
4. สังเกต/บันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.แบบประเมิน/
แบบบันทึก
คุณลักษณะฯ
2.แบบบันทึก
คุณลักษณะ/บันทึก
การสังเกต
3.แบบบันทึกการ
สังเกต/สัมภาษณ์
4.แบบบันทึก/
สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม

2. แบบบันทึก
พฤติกรรม
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวไพรัฐ ไพเราะ)
ครูผู้ชว่ ย

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติ โครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
รักการเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ์
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 6
ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามรถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และในมาตรา
25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน เป็น
ต้นและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดมาปรับและพัฒนา ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้ เพื่อมุ่ง
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยดาเนินการจัดกิจกรรมที่จะนาไปสู่การบรูณาการเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ
เพื่อเป็นการนิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืนให้แก่นักเรียน โรงเรียนจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ
จึงได้จัดโครงการ “รักการเรียนรู้สู่วิถีนักปราชญ์” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียน เหมาะสมตามวัย
3. ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม
2.2 ผลลัพธ์(Outcome)
1. ผู้เรียนที่มนี ิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัวผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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2. ผู้เรียนที่มที ักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาแสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัวผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ 94 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาแสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
1. ก้าวใหม่สู่รั้วหนองแวง โดย
* ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ฝึกกฎ 14-15 พฤษภาคม นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์
ระเบียบวินัยตามระเบียบของโรงเรียน และฝึก
2561
และคณะ
การทางานร่วมกัน
2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย
โดย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การ
28 กรกฎาคม ถึง นางกันยา พอกพูน
เขียน เช่น ตอบปัญหาห้องสมุดและภาษาไทย
8 สิงหาคม 2561 นางญาณิศา สมบัติวงศ์
ซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ กิจกรรมยอดนักอ่าน
และคณะ
3. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดย
มิถุนายน 2561 นางกันยา พอกพูน
* นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือแล้วจดบันทึกจาก
และคณะ
เรื่องที่อ่านตามที่แบบฟอร์มที่โรงเรียนกาหนด
4. วารสารสิ่งพิมพ์ โดย
ตุลาคม 2560 ถึง นางกันยา พอกพูน
* จัดหาหนังสือพิมพ์และ วารสาร ทั้งภาษาไทย
กันยายน 2561 และคณะ
และภาษาอังกฤษ
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5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 49,000
บาท
5.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น 49,000 บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. ก้าวใหม่สู่รั้วโรงเรียน
* ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
- ค่าอุปกรณ์เข้าฐาน จานวน 8 ฐาน /จัดสถานที่ 4,060
- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนและบุคลากร
9,560
ทางการศึกษา
- อาหารว่าง/น้าดื่มนักเรียน
6,380
รวม
20,000
2. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย
* จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเขียน
- วัสดุจัดการแข่งขัน
2,000
- ค่าหนังสือใหม่ห้องสมุด
5,000
รวม
7,000
3. ส่งเสริมบันทึกรักการอ่าน
* นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือแล้วจดบันทึกจาก
เรื่องที่อ่านตามที่แบบฟอร์มที่โรงเรียนกาหนด
- กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จานวน 20 รีม ๆ
2,000
ละ130 บ.
รวม
4.

วารสารสิ่งพิมพ์ โดย
* จัดหาหนังสือพิมพ์และ วารสาร ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
- หนังสือพิมพ์ไทย 3 ฉบับๆละ 10 บาท
- หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับๆละ 30 บาท
- วารสารทั่วไป จานวน 2 เรือ่ ง
- วาสารการเกษตร
รวม

2,000

-

20,000

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

4,060
9,560
6,380
20,000

2/61

2,000
5,000
7,000

2-4/61

2,000

2,000

2-4/61

20,000
-

20,000

-

20,000

1-4/61

97
ที่

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
49,000

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

49,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีนิสัยการอ่าน 90
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้
2. ร้อยละของผู้เรียนผู้เรียนทุกคนมีทักษะ
92.78
การอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียน เหมาะสม
ตามวัย
3. ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
100
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและ
90
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัวผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 92.78
พูดและเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
3. ร้อยละผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
100
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการ
100
เรียนรู้และนาแสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
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เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

1. ประเมินความ
พึงพอใจหลังร่วม
กิจกรรม
2. สังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

92

1. บันทึก/สังเกต/
ทดสอบการอ่าน
การเขียน

1.แบบประเมิน/
แบบบันทึก

94

2. บันทึก/สังเกต/
ทดสอบการอ่าน
การเขียน

2.แบบบันทึก
/บันทึกการสังเกต

100

3. สังเกต/
สัมภาษณ์
4. สังเกต/บันทึก
การเรียน
คอมพิวเตอร์ การ
ค้นคว้าจาก

3.แบบบันทึกการ
สังเกต/สัมภาษณ์
4.แบบบันทึก/สังเกต
การทางาน

94

2. แบบบันทึก
พฤติกรรม

100

100
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด
อินเตอร์เน็ต

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

7. การประเมินผล
1. ผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ
รอบตัวผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาแสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์)
พนักงานราชการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
เสริมความรู้พัฒนาทักษะการคิด
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นายเกรียงไกร คงจันทร์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 4
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการ เรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ มีความสาคัญต่อผู้เรียนเป็น อย่างมากเป็น
ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดี เก่ง มีความสุขทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล ให้ดียิ่งขึ้นและผ่านการประเมินอยู่ในระดับดี จึงจัดทาโครงการ “เสริม
ความรู้พัฒนาทักษะการคิด” นี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
2. ผู้เรียนทุกคนมีชิ้นงานจากการเข้ารับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่าเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนได้
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้
3. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบได้
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4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
3. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือ
เขียนตามความคิดของตน
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
กิจกรรมวันสุนทรภู่
1.
* แข่งขันกิจกรรมวิชาการ และประชันความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมไทย
2. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
*นิทรรศการและแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมวันคริสต์มาส
* จัดการแข่งขันทางวิชาการ และวัฒนธรรม
ต่างประเทศ
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ จานวน
26,000
5.2 เงินนอกงบประมาณ
รวม งบประมาณทั้งสิ้น 26,000
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
ที่
งบประมาณ
1. กิจกรรมวันสุนทรภู่
* แข่งขันกิจกรรมวิชาการ และประชันความรู้
เกี่ยวกับวรรณกรรมไทย
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าของรางวัล
- ค่าอุปกรณ์ เอกสาร ที่ใช้ในการแข่งขัน
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร
รวม
3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. 2561

นางพจมาศ จันทร์โท

ส.ค. 2561

นายเกรียงไกร คงจันทร์

1 – 30 ธ.ค. 2560

นางสาววัชรานุช รังแก้ว

บาท
บาท
บาท
งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ

1,000
2,000
2,000
1,000
6,000

-

รวม

1,000
2,000
2,000
1,000
6,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ
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ที่

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
*นิทรรศการและแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์
- ค่าอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ
- ค่าอุปกรณ์การทดลอง
- ค่าอุปกรณ์ เครื่องเขียน กระดาษเกียรติบัตร
- ค่าของรางวัล
- ค่าอุปกรณ์การทาชุดแสดง
รวม

3.

กิจกรรมวันคริสต์มาส
* จัดการแข่งขันทางวิชาการ
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
- ค่าชุดการแสดง
- ค่ารางวัล
- ค่ากระดาษทาเกียรติบัตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ

รวม

1,500
3,000
500
2,000
3,000

-

1,500
3,000
500
2,000
3,000

10,000

-

10,000

1,000
2,000
6,000
1,000
10,000
26,000

-

1,000
2,000
6,000
1,000
1,000
26,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีชิ้นงานจากการเข้า
รับการส่งเสริมทักษะการคิดอย่าเป็นระบบ
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิด
จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนได้

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
90.00

90.00

90.00

วิธีการวัด
และการประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินผล

1. ประเมินความพึง
1. แบบประเมิน
พอใจหลังร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจ
2. สังเกตพฤติกรรม
2. แบบบันทึก
ผู้เรียน
พฤติกรรม
3. คะแนนจากชิ
คิดสร้างสรรค์
้นงานตัดสินใจแก้
3. ชิป้นัญงาน
หาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
1. ประเมินคุณลักษณะ 1.แบบประเมิน/
ที่พึงประสงค์
แบบทดสอบ
2. บันทึก/สังเกต
2.แบบบันทึก
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนาเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเองได้
3. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกาหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบได้
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัด
ตัวชี้วัด
และการประเมินผล
90.00
นักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรม
3. สังเกต/สัมภาษณ์
90.00
4. คะแนนจากชิ้นงาน

90.00

เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินผล
คุณลักษณะ/บันทึก
การสังเกต
3.แบบบันทึกการ
สังเกต/สัมภาษณ์
4.แบบบันทึก/สังเกต
การเข้าร่วมกิจกรรม
5. ชิ้นงานของ
นักเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนได้
2. ผู้เรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเองได้
3. ผู้เรียนสามารถกาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบได้
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายเกรียงไกร คงจันทร์)
ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอรศิริ เจือจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริยากร บัวงาม และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับแนวการจัดการศึกษา กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้
รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้กาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรแกนนาในการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้าน ดี เก่ง มีสุข สามารถพึ่งตนเองได้ตาม
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดี มีทักษะในการจัดการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ
ดนตรี กีฬา ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีภูมิคุ้มกันต่ออบายมุข สารเสพติด
สามารถดารงชีวิตในสังคมตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ตอบสนองกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ อัน
จะนาไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคมจึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศขึ้น
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2.วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการที่จาเป็นตามหลักสูตร
2. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะสาคัญและสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนได้ตามหลักสูตร
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. ผู้เรียนมีผลประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
3.เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์
ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผู้เรียนร้อยละ 80 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1. แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค
และระดับประเทศ
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ
* ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้
นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านของกลุ่มสาระนั้นๆ
และ/หรือ * ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดซื้อสื่อการ
เรียนรู้ อาจเป็น บทเรียนสาเร็จรูป คลังข้อสอบเป็นต้น
3. เฝ้าระวัง 0 ร มส
* จัดทาเอกสารส่งผลการเรียนแจ้งให้นักเรียนทุกคน
ทราบผลการเรียน รวมถึงผู้ปกครองด้วย
* จัดทาเอกสารติดบอร์ดประกาศ
* จัดประชุม อบรมแจ้งรายละเอียดการเฝ้าระวังหรือ
การแก้/ซ่อมผลการเรียน 0 ร มส
4. วิจัยในชั้นเรียน
* จัดทาเอกสารรูปแบบการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนของ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2560

ทุกวันจันทร์-ศุกร์
(ตลอดปีการศึกษา)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริยากร
บัวงาม
นางสาวอนงค์
เชยจันทา

ตุลาคม 60- กันยายน
2561

นางสาวอรศิริ
เจือจันทร์

ตุลาคม 60- กันยายน
2561

นายธงชัย
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ที่

5.

กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
* จัดกิจกรรมสัมมนาหรืออบรมโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดทาการวิจัยในชั้นเรียน
ยุวบรรณารักษ์

6.

จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
บุญพัก

ตุลาคม 60- กันยายน
2561
ตุลาคม 2560กันยายน 2561

นางกันยา พอก
พูน
นายสุวรรณ
ถวิลหวญ

5. งบประมาณที่ใช้
4.1 เงินงบประมาณ
จานวน 430,670
บาท
4.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
430,670
บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. แข่งขันทักษะทางวิชาการ
* ฝึกซ้อมและส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับในแต่ละกิจกรรมการ
25,000
แข่งขัน
- ค่าไวนิลหรือการจัดบอร์ดนาเสนอผลงาน
2,000
* จัดกิจกรรม นิทรรศการในสัปดาห์วิชาการ
รวมถึงการฝึกซ้อมเพื่อแสดงทางวิชาการต่างๆ
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามกิจกรรมวิชาการ
ต่างๆ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่ากระดาษและอุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศ
- ค่ากระดาษเกียรติบัตร
- ค่าเช่าเต้น เครื่องเสียงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 4,000
- ค่าน้ามัน ค่าเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรมหรือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รวม
31,000
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

25,000
2,000

4,000

31,000

1/61
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ที่

3.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
* ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้ 22,670
นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านของกลุ่มสาระนั้นๆ
และ/หรือ * ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดซื้อสื่อ
การเรียนรู้ อาจเป็น บทเรียนสาเร็จรูป คลัง
ข้อสอบ เป็นต้น
รวม
22,670
เฝ้าระวัง 0 ร มส
* จัดทาเอกสารส่งผลการเรียนแจ้งบผลการเรียน
* จัดทาเอกสารติดบอร์ดประกาศ
* จัดประชุม อบรมแจ้งรายละเอียดการเฝ้าระวัง 1,000
หรือการแก้/ซ่อมผลการเรียน 0 ร มส
*ส่งเอกสารแจ้งผู้ปกครองนักเรียน
1,000
รวม

4.

6.

2,000

วิจัยในชั้นเรียน
* จัดทาเอกสารรูปแบบการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
* จัดกิจกรรมสัมมนาหรืออบรมโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดทาการวิจัยในชั้นเรียน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 ท่าน/ 1 วัน
1,000
รวม
1,000
จ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ
- จ้างครูสอภาษาจีน
129,250
- จ้างครูสอนภาษาเขมร
129,250
รวม
374,000
รวมทั้งสิ้น
430,670

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

22,670

22,670

1/61

1,000
1,000

-

2,000

1-4/60

-

1,000
1,000

1,3/61

-

129,250
129,250
374,000
430,670

1-4/61

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถและทักษะกระบวน
การที่จาเป็นตามหลักสูตร

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

ดีมาก

ดีมาก
(85)

1. การสอบ การ
ประเมินตามสภาพ
จริง เป็นต้น

1. แบบทดสอบ
กลางภาค-ปลาย
ภาค แบบประเมิน
กิจกรรมกลุ่ม/
ทางานเป็นกลุ่ม เป็น
ต้น

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีความรู้
ความสามารถตามสมรรถนะสาคัญและ
สามารถอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนได้ตาม
หลักสูตร
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์

ดีมาก

ดีเยี่ยม
(90)

2. สังเกตพฤติกรรม 2. แบบบันทึก
ผู้เรียนตาม
พฤติกรรม
สมรรถนะสาคัญของ
หลักสูตร

ดีมาก

ดีมาก

1. ประเมินผลการ
เรียนตามรายวิชา
ตามหลักสูตร

2. ผู้เรียนมีผลประเมินสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ดีมาก

ดีมาก

3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ์

พอใช้

ดี

1.แบบทดสอบ/แบบ
ประเมินโครงงาน
หรือกิจกรรมกลุ่ม/
แบบประเมินผลตาม
สภาพจริงและ ปพ.5
2. บันทึก/สังเกต 2.แบบบันทึก
พฤติกรรมตาม
สมรรถนะสาคัญตาม
สมรรถนะสาคัญของ หลักสูตร
หลักสูตร
3. ประเมิน/สังเกต/ 3.แบบบันทึกการ
สอบ/บันทึกผลการ การอ่าน เขียน คิด
อ่าน เขียนและ
วิเคราะห์และ ปพ.5
วิเคราะห์
4. ทดสอบและ
4.การทดสอบทาง
วัดผลความรู้พื้นฐาน การศึกษาระดับชาติ
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์
2. ผู้เรียนมีผลประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
4. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริยากร บัวงาม)
ครู คศ.1

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอรศิริ เจือจันทร์)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
ร่วมสร้างสรรค์งานดี มีทักษะรักการทางาน
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นางเบญญา เนื่องนิยม คณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาไว้ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มี
4 ตัวชี้วัดและได้กาหนดค่าเป้าหมาย ได้แก่
1. ร้อยละของผู้เรียนที่วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
จากการประเมินตนเองและเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา เกิดการยอมรับจากชุมชน
อันจะนาไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุตาม
มาตรฐานการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดโครงการ “ร่วมสร้างสรรค์งานดี
มีทักษะรักการทางาน”ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและภาคภูมิใจในอาชีพและภูมิปัญญาทั้งถิ่นของตนเอง
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. ผู้เรียนมีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
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2. ผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. เป้าหมาย
1. ผู้เรียนร้อยละ 98.00 มีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนร้อยละ 93.00 ทีท่ างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนร้อยละ 97.00 ที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนร้อยละ 98.00 ที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1. ธนาคารโรงเรียน
3.
4.

แนะแนวอาชีพ
แนะแนวการศึกษา

5.

ทักษะงานอาชีพ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ทุกวันจันทร์,พุธ, ศุกร์
เวลา 12.00-13.00น.
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
2561

ผู้รับผิดชอบ
นางเบญญา เนื่องนิยม
นายเกรียงไกร คงจันทร์
นางสาวรติพร ทบทอบ

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ นางสาวญาณิศา สมบัติวงศ์
2561

6.
7.
8.
9.

ทุนการศึกษา
เดือนมิถุนายน 2561
ปฐมนิเทศ
เดือนพฤษภาคม 2561
ปัจฉิมนิเทศ
เดือนมีนาคม 2561
Open School (เปิดบ้านแสดงผลงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน)
10. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ตุลาคม 2560 -กันยายน
2561
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 38,000
5.2 เงินนอกงบประมาณ
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
38,000

บาท
บาท
บาท

นางกันยา พอกพูน
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
นายอาทร อุตรา
นายธงชัย บุญพัก
นางสาวสุพรรษา วันไทย

111
ที่
1.

2.

3.

4.

5.
7.

8.

9.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
ธนาคารโรงเรียน
จัดดาเนินการธนาคารโรงเรียน
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,000
-ค่าเครื่องดื่มไว้บริการ
1,000
รวม
2,000
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
-ค่าอุปกรณ์และเอกสารให้ความรู้
2,000
รวม
2,000
แนะแนวการศึกษา
แนะแนวการศึกษาให้โรงเรียนเครือข่าย
-ค่าป้ายประกาศรับสมัครและเอกสาร
2,000
-ค่าน้ามันเดินทาง
4,000
รวม
6,000
ทักษะอาชีพ
ฝึกอบรมให้นักเรียน
-ค่าวิทยากร
1,000
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
3,000
รวม
4,000
ทุนการศึกษา
ดาเนินงานด้านทุนการศึกษา
1,000
รวม
1,000
ปฐมนิเทศ
จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
-ค่าป้ายไวนิล
1,000
-ค่าจัดสถานที่และเอกสาร
2,000
รวม
3,000
ปัจฉิมนิเทศ
จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,ม.6
-ค่าป้ายไวนิล
1,000
-ค่าพราหมณ์และพานบายศรี
1,000
-ค่าจัดสถานที่และเอกสาร
3,000
รวม
5,000
Open School (เปิดบ้านแสดงผลงานนักเรียน)
จัดแสดงผลงานของผู้เรียน

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

2,000

2,000
3,000

1-4/2561

2,000

4/2561

2,000
4,000
5,000

2/2561

1,000
3,000
4,000

2/2561

1,000
1,000

3/2561

1,000
2,000
3,000

2/2561

1,000
1,000
3,000
5,000

2/2561
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ที่

10.

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
-ค่าป้ายไวนิลและเอกสาร
-ค่าจัดตกแต่งสถานที
-ค่าวัสดุอุปกรณ์

งบ
นอกงบ
ประมาณ ประมาณ
4,000
1,000
10,000

4,000
1,000
10,000

รวม
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
รวม
รวมทั้งสิ้น

15,000
38,000

15,000
38,000

-

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

2/2561
-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนมีการวางแผนการทางานและ
ดาเนินการจนสาเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ผู้เรียนมีการวางแผนการทางาน และ
ดาเนินการจนสาเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด
97.08

98.00

91.94

93.00

95.00

97.00

96,67

98.00

97.08

98.00

91.94

93.00

95.00

97.00

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

1. ประเมินความพึง
พอใจหลังร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. ประเมินความพึง
พอใจหลังร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

2. แบบบันทึก
พฤติกรรม

2. แบบบันทึก
พฤติกรรม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด
96,67 98.00

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีการวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนที่ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางเบญญา เนื่องนิยม)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
สนองยุทธศาสตร์ สพม.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
สนองมาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นายสุจิน อรชัย และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 7
“ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับการประเมินภายนอก และเป็นไปตามความมุ่งหวังของการจัด
การศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางาน และการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. ครูและบุคลากร ที่ผ่านการอบรม/พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2.2 ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
4. ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
6. ครูมีการให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
7. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใช้ผลในการ
ปรับการสอน
8. ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
9. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชา ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
3. เป้าหมาย
1. ร้อยละ 100 ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
2. ร้อยละ 100 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
3. ร้อยละ 100 ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
4. ร้อยละ 100 ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
5. ร้อยละ 100 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
6. ร้อยละ 100 ครูมีการให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
7. ร้อยละ 100 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
8. ร้อยละ 100 ครูมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
9. ร้อยละ 100 ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชา ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในระดับคะแนน 4 ขึ้นไป
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4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1. ประชุม อบรม สัมมนา โดย
- แจ้งคาสั่ง หนังสือ ออกบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาต
ไปประชุม อบรม สัมมนา พร้อมเบิกค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน ตามวัน เวลาที่กาหนด รายงานผลการเข้า
ร่วม สรุปกิจกรรม
2. ศึกษาดูงาน โดย
- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
3. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย
- จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ระยะเวลาดาเนินงาน

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 150,000
5.2 เงินนอกงบประมาณ
จานวน
รวม งบประมาณทั้งสิ้น 150,000
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ
1. ประชุม อบรม สัมมนา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
ของบุคลากรครู (27 คน x 3,000 บาท)
81,000
- ค่าลงทะเบียน
19,000
รวม
100,000
2. ศึกษาดูงาน
- ค่ารถ
20,000
- ค่าที่พักพร้อมอาหาร
15,000
- ค่าประกันและอื่นๆ
5,000
40,000
3. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
9,000
- ค่าอุปกรณ์และวัสดุจัดงาน
1,000
รวม 10,000
รวมทั้งสิ้น
150,000

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 2560กันยายน 2561

นายสุจิน อรชัย

มีนาคม 2561

นางสาวศศอร วงศ์บุญ

ธันวาคม 2560

นางสาวรติพร ทบทอบ

บาท
บาท
บาท
นอกงบ
ประมาณ

รวม

-

81,000
19,000
100,000

-

-

20,000
15,000
5,000
40,000

-

9,000
1,000
10,000
150,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

1-4/61
-

2/61

2/61
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

ผลผลิต (Outputs)
1. ครูและบุคลากร ที่ผ่านการอบรม/พัฒนา 100.00
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ 100.00
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ร้อยละของครูมีการกาหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
2. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3. ร้อยละของครูมีการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ร้อยละของครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
5. ร้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
6. ร้อยละของครูมีการให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค
7. ร้อยละของครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล

100.00

1. ประเมินจาก
การนิเทศภายใน

1. แบบบันทึกการ
นิเทศภายใน

100.00

2. ประเมินจาก
รายงานตนเอง

2. รายงานตนเอง

100.00 100.00

1. ประเมินจาก
เวลาเรียน/ปพ.5

1. ปพ.5

100.00 100.00

2. ประเมินจาก
คู่มือ SQD

2. แบบบันทึก
SQD

100.00 100.00

3. ประเมินจาก
คู่มือ SQD

3. แบบบันทึก
SQD

100.00 100.00

4. ประเมินจาก
การใช้สื่อ การใช้
ห้องต่างๆ การใช้
แผน
5. ประเมินจาก
ข้อสอบ/ปพ.5

4. แบบบันทึกการ
ใช้สื่อ/แบบบันทึก
การใช้ห้องต่างๆ/
แผนการจัดการ
เรียนรู้
5. ข้อสอบ/ปพ.5

100.00 100.00

6. ประเมินจาก
เวลาเรียน/ปพ.5

6. ปพ. 5

100.00 100.00

7. ประเมินจากวิจัย 7. วิจัยในชั้นเรียน
ในชั้นเรียน

100.00 100.00
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

8. ร้อยละของครูมีความประพฤติปฏิบัติตน 100.00 100.00
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
9. ร้อยละของครูมีการจัดการเรียนการสอน 100.00 100.00
ตามวิชา ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด

วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล
8. ประเมินจาก
กพ. 7

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
8. กพ.7

9. ประเมินจาก
ตารางสอน/ปพ. 5

9. ตารางสอน/ปพ.
5

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
3. สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือศรัทธาทางวิชาการเพิ่มขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายสุจิน อรชัย)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นายสุจิน อรชัย และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2552 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกาลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทย พลเมือง
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ การพัฒนาที่สาคัญคือ การพัฒนาที่
สมดุลอย่างเป็นองค์รวม ทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึง
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้
ทักษะ จากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และมีจิตสานึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญา ในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การสื่อสาร
การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนดี มีความสุขในการดารงชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์
โรงเรียนจึงเห็นความสาคัญของการส่งเสริมงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีทั้งงานกิจกรรมงานลูกเสือ
เนตรนารี งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักสูตรของ
โรงเรียนที่ได้กาหนดไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
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2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. เป้าหมาย
1. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
3. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1. เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี โดย
* ส่งนักเรียน ระดับชั้น ม. 1-2 เข้าฝึกอบรม ณ ค่าย
ลูกเสือ
2. วันสถาปนาลูกเสือ โดย
* ผู้กากับ ลูกเสือ เนตรนารี ทบทวนคาปฏิญาณตน
สวนสนาม บาเพ็ญประโยชน์
3. วันวชิราวุธ โดย
* ผู้กากับ ลูกเสือ เนตรนารี ประกอบพิธีราลึกผู้ก่อตั้ง
ลูกเสือ
4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
* จัดการอบรมเรื่องหลักสูตรให้คณะครูทั้งหมดใน
โรงเรียน พร้อมทั้งร่วมกันเสนอความคิดร่วมกันในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินงาน
ธันวาคม 2560

25 พฤศจิกายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
นายสุจิน อรชัย

นายสุจิน อรชัย

วันที่ 11 กรกฎคม 2561 นายสุจิน อรชัย
เมษายน 2561

นางสาวอนงค์ เชยจันทา
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5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 33,000
บาท
5.2 เงินนอกงบประมาณ
บาท
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
33,000
บาท
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบ
นอกงบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
1. เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
- ค่าเหมาจ้างรถรับ ส่ง นักเรียน
30,000
-ค่าวิทยากร
-ค่าอาหาร
รวม
30,000
2. วันสถาปนาลูกเสือ
-ค่าวัสดุ
670
-กระดาษถ่ายเอกสารA4จานวน1รีมๆละ130บาท 130
=130 บาท
- กระดาษปกสี จานวน 1 รีมๆ ละ 200 บาท
200
รวม
1,000
3. วันวชิราวุธ
-ค่าวัสดุ
610
-พวงมาลา จานวน 1 พวง ๆละ 60 บาท
60
-กระดาษถ่ายเอกสารA4จานวน1รีมๆละ130บาท 130
=130 บาท
- กระดาษปกสี จานวน 1 รีมๆ ละ 200 บาท
200
รวม
1,000
4. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าอาหารกลางวัน
1,000
รวม
รวมทั้งสิ้น

1,000
33,000

-

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

30,000

30,000

1/61

670
130

4/61

200
1,000
610
60
130

-

200
1,000

4/61

1,000
1,000
33,000

3/61
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน

ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ร้อยละที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. ร้อยละของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนตามความถนัด
ความสามารถและความสนใจ
3. ร้อยละของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียน
4. ร้อยละที่สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุป
ความรู้ได้ดว้ ยตนเองรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
5. ร้อยละของการนิเทศภายใน การกากับ
ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
6. ร้อยละของการจัดและพัฒนาระบบดูแล

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

87.67

90.00

1. แบบ
ประเมิน
ความพึงพอใจ

88.47

90.00

1. ประเมิน
ความพึงพอใจ
หลังร่วม
กิจกรรม
2. สังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน

87.67

90.00

1. สังเกต/
สัมภาษณ์

88.74

90.00

2. แบบบันทึก
พฤติกรรม

89.01

90.00

88.47

90.00

1.แบบประเมิน/
แบบบันทึก
คุณลักษณะฯ
2.แบบบันทึก
คุณลักษณะ/
บันทึกการ
สังเกต
3.แบบบันทึก
การสังเกต/
สัมภาษณ์

89.01

90.00

4.แบบบันทึก/
สังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรม

88.47

90.00

2. สังเกต/
บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
7. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการเข้า 87.67
เรียนการศึกษาภาคบังคับ

วิธีการวัด
และการ
ประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

90.00

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน การกากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวอรศิริ เจือจันทร์)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายสุจิน อรชัย)
ครูชานาญการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สังคมแห่งการเรียนรู้
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรษา วันไทย และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
1.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗ ได้ให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกาหนดบทบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการแระกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ความสาคัญเรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนจึงตอบสนองต่อการประกันคุณภาพด้านผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ อันจะนาไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึงได้จัดโครงการ “สังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและทุนจากทุกภาคส่วน
2.2 ผลลัพธ์(Outputs)
1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและทุนจากทุกภาคส่วน
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3. เป้าหมาย
1. สถานศึกษาร้อยละ 90 การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษาร้อยละ 90 มีการระดมทรัพยากรและทุนจากทุกภาคส่วน
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรมและวิธีดาเนินงาน
1.
การศึกษาทางเลือก โดย
*จักกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ทางเลือกในวัน เสาร์-อาทิตย์
2.
กิจกรรมทัศนศึกษา โดย
* นานักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น
3.
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา โดย
* จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา โดยบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เรื่องแม่ เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขียนเรียงความเรื่องแม่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นต้น
4.
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
* ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1
ครั้ง
5.

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม 2560 –
นางสาวศิริยากร
กันยายน 2561
บัวงาม
ระหว่างเดือนธันวาคม
และกุมภาพันธ์ 60

นางสาวสุพรรณ
ษา วันไทย

สิงหาคม 2561

นางสาวไพรัฐ
ไพเราะ

พฤศจิกายน 2560
มิถุนายน 2561

นางสาวอนุสสรา
หายทุกข์

ตุลาคม 60- กันยายน
61

นายนฤพล สาย
วิลัย
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5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน 197,000
5.2 เงินนอกงบประมาณ
รวม งบประมาณทั้งสิ้น
197,000
ที่

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ

1.

การศึกษาทางเลือก
* จักกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ทางเลือกในวันเสาร์ อาทิตย์
-ค่าเอกสาร
รวม
กิจกรรมทัศนศึกษา
* นานักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เปิดประตูสู่โลกกว้าง สร้างโอกาสในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มากขึ้น
- ค่าจ้างเหมารถทัศนศึกษา
รวม
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา โดย
* จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนศึกษา โดยบูรณาการ
ร่วมกับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เช่น การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เรื่องแม่ เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เขียนเรียงความเรื่องแม่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นต้น โดยนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
- จัดซื้อชุดอาเซียน
- จัดซื้อรางวัลสาหรับนักเรียน
- จัดทาป้ายไวนิล
รวม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
* ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
จัดเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- จ่ายค่าน้ามันเยี่ยมบ้านนักเรียน
รวม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

2.

3.

4.

7.

บาท
บาท
บาท
งบ
ประมาณ

นอกงบ
ประมาณ

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

3,000
3,000

-

3,000
3,000

80,000
80,000

-

80,000
80,000

3,500
3,000
500
7,000

-

3,500
3,000
500
7,000

4/60

7,000
7,000

-

7,000
7,000

1-3/60

1-4/61

4/61
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ที่

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
จัดซื้อคอมพิวเอร์
รวมทั้งสิ้น

งบ
ประมาณ
100,000
100,000
197,000

นอกงบ
รวม
ประมาณ
100,000
100,000
197,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
3. ร้อยละของการจัดกิจกรรมระดม
ทรัพยากรและทุนจากทุกภาคส่วน
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. ร้อยละของการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. ร้อยละของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
3. ร้อยละของการจัดกิจกรรมระดม
ทรัพยากรและทุนจากทุกภาคส่วน

ข้อมูล
ค่า
วิธีการวัด
ปีฐาน เป้าหมาย และการประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือ
ที่ใช้
ประเมินผล

89.97

90.00

1. ประเมินความพึง 1. แบบประเมิน
พอใจหลังร่วม
ความพึงพอใจ
กิจกรรม

88.50

90.00

2. สังเกตพฤติกรรม 2. แบบบันทึก
ผู้เรียน
พฤติกรรม

89.02

90.00

89.97

90.00

1. ประเมินความพึง 1. แบบประเมิน
พอใจหลังร่วม
ความพึงพอใจ
กิจกรรม

88.50

90.00

2. สังเกตพฤติกรรม 2. แบบบันทึก
ผู้เรียน
พฤติกรรม

89.02

90.00

3. สัมภาษณ์จาก
ชุมชน ครอบครัว
และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง

2. สัมภาษณ์
จากชุมชน
ครอบครัว

3. แบบส้มภาษณ์

3. แบบส้มภาษณ์
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและทุนจากทุกภาคส่วน

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุพรรษา วันไทย)
ครู คศ.1

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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โครงการ
เกษตรอินทรีย์วิถีหนองแวง
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นายชัยณรงค์ โมรา และคณะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคมคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังคงอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาแบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางพัฒนาอย่างจริงจัง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืนมุ่งสู่ สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน อันจะเป็นการเสริมสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนโดยถ้วนหน้าสม ภาวะการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยทาให้การดารงชีวิตของคน ในสังคมไทยได้นาเอาสิ่งอานวย
ความสะดวกในทุกๆ ด้านเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน แม้กระทั่ง สิ่งอุปโภคและบริโภคต่างๆล้วนอานวยความ
สะดวกต่อคนไทยในสังคมทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลข้างต้น ทาให้การใช้ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมานั้นถึงแม้จะได้รับ
ความสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่สิ่งที่ตามมาโดยไม่รู้ตัวคือการดารงชีวิตประจาวันที่ฟุ่มเฟือยทาให้คนในสังคม
ต้องประสบกับปัญหาการดารงชีวิตตามมา ฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาการดารงชีวิตของคนในสังคมไทย
เรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครัวให้มีรายจ่ายน้อยลงได้ คือการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
ดังนั้นโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองแวง จึงเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
โดยตรงเพราะได้ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได้ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ครอบครัว และชุมชน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและผักพื้นบ้านนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อต้องการศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
3. เพื่อให้นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. นักเรียนได้ปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

130
2.
3.

นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

3. เป้าหมาย
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรม
การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
การบูรณาการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองแวง
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
การปลูกพืชผักสวนครัว
การปลูกพืชสมุนไพร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค.60-ก.ย.60
ต.ค.60-ก.ย.60
ต.ค.60-ก.ย.60
ต.ค.60-ก.ย.60
ต.ค.60-ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ
นายชัยณรงค์ โมรา
นางสาวอนุสสรา หายทุกข์
นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ
นายสังวาลย์ ทาปื้อ
นายสังวาลย์ ทาปื้อ

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
จานวน
5.2 เงินนอกงบประมาณ จานวน
รวม
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

12,000 บาท
บาท
12,000 บาท
งบ
นอกงบ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
ประมาณ ประมาณ
การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
2,000
การบูรณาการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองแวง
3,000
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
4,000
การปลูกพืชผักสวนครัว
2,000
การปลูกพืชสมุนไพร
1,000
รวมทั้งสิ้น
12,000
-

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ

3,000
4,000
4,000
4,000
1,000
12,000 1-4/61
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6. การประเมินผล
วิธีการวัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
และการประเมินผล
การศึกษากระบวนการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติ
ฝึกทักษะอาชีพ
ปฏิบัติ
นักเรียน รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติ สอบถาม
ในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล
สังเกต ตรวจสอบ
สังเกต ตรวจสอบ
สังเกต แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกในการดารงตนอย่าง
พอเพียง
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย งามศิริ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคมคม 2560 – กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มี
การดาเนินงานพร้อมทั้งที่การพัฒนางาน อปท.อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชน
ของชาติ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ดาเนินการตามองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน
ตลอดปี การศึกษา 2560 และมีการปรับ ปรุงพัฒ นางานต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ โดยปรับปรุงความถูกต้อง
ทางด้านวิชาการ ด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่าย ถ่ายภาพพรรณไม้ ใหม่ให้ถูกต้อง
ชัดเจนรวมทั้งมีการศึก ษาพื ช ที่ น่ าสนใจ และพื ช ศึก ษาคือ “กกร่ม ” เป็ นต้ นไม้ที่ พ บในท้ องถิ่น โดยศึก ษา
เพิ่ ม เติม เกี่ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงด้านพฤติ กรรม การตอบสนองต่ อ ปั จจั ยภายนอกภายในที่ มีผ ลต่อ การ
เจริญเติบโต การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพและชีวิตตน และนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย และศึกษาสรุปความสัมพันธ์ ความผูกพันและความสมดุลโดย
นักเรียนเป็นผู้ดาเนินการศึกษา และมีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้
ได้รู้จริงจากการศึกษาของจริงและได้มีส่วนร่วมในการศึกษาให้มากที่สุด โดยการบูรณาการไปในรายวิชาต่างๆ
ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าสู่ธรรมชาติรอบๆ ตัว สามารถรู้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติแห่งชีวิตเห็นการพึ่งพา
กันของสรรพสิ่งสรรพชีวิต ทาให้เด็กเกิดความรักและคิดอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ และเพื่อให้การดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนได้มีการพัฒนาต่อไป
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ยังได้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการ
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ดาเนินการตามองค์ประกอบ 5 ขั้นตอน การเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา, สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว, ประโยชน์แท้แก่
มหาชน, และการผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
ชุมชน วิถีโรงเรียนและวิถีการดาเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในเบื้องต้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (Outputs)
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ “ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
3. ครู บุ คลากรทางการศึกษา นั กเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชน ได้ร่ว มสนองพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าใจงาน เข้าใจทรัพยากร
รอบกายและเข้าใจหน้าที่ของตน
4. ผู้เรียนทุกคนเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช เข้าใจถึงปัจจัยทางชีวภาพและ
กายภาพที่เกี่ยวพันกับพืชพรรณ
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมาย
3. เป้าหมาย
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมายในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่ โดย
* จัดค่ายส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้
“ธรรมชาติแห่ งชีวิต สรรพสิ่ งล้ วนพั นเกี่ยว และผั นสู่ วิถีใหม่ในฐาน
ไทย”และเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช แก่นักเรียนชั้น ม.

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม
2561

นายธวัชชัย งามศิริ
และคณะ
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1-6 จานวน 543 คน ระยะเวลา 2 วัน โดยเชิญวิทยากรหรือครูที่
มี ค วามเชี่ ย วชาญในการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การด าเนิ น งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
* โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการงานสวน
ตลอดปี
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้นใน
การศึกษา
วันอังคาร คาบที่ 8
* นานักเรียนทุกระดับชั้นปลูกต้นไม้ในวันสาคัญของทางราชการเช่น
ตลอดปี
วันแม่ แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่ โดยให้ผู้ปกครองและ
การศึกษา
ผู้เรียนเตรียมต้นไม้มาเอง
* นาคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับ กรกฎาคม –
เกี ย รติ บั ต ร ขั้ น 1 โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก สิงหาคม 2561
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
(อพ.สธ) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. เผยแพร่ผลการดาเนิ นกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี
การศึกษา 2561 โดย
* การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของคณะครู –นักเรียนที่เกิดจาก กุมภาพันธ์
การดาเนินงาน ให้นักเรียนโรงเรียนทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา ใน
2561
เขตพื้ น ที่ ใกล้ เคีย ง รวมถึงผู้ ป กครองได้เยี่ยมชม ในกิจกรรม Open
school
ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
ดาเนินงาน
4. ประเมินนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ “ธรรมชาติ มีนาคม 2561
แห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
5. สรุปผลงาน/รายงานผลการดาเนินงานฯต่อ โครงการอนุรักษ์
มีนาคม 2561
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

ผู้รับผิดชอบ

ครูประจาวิชา

ครูประจาชั้น

นายธวัชชัย งามศิริ
และคณะ

นางสาวพรณภัส
บุญแก้วและคณะ

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาชั้นทุกคน
นายธวัชชัย งามศิริ
และคณะ
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5. งบประมาณที่ใช้
5.3 เงินงบประมาณ
จานวน
5.4 เงินนอกงบประมาณ จานวน
รวม

4,000 บาท
บาท
4,000 บาท
งบ
ที่
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
ประมาณ
1. ค่ายเติมฝันเมล็ดพันธุ์ใหม่
* จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานสวน
1,000
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 3 สาระ 5 องค์ประกอบ ให้แก่
ผู้เรียนชั้น ม. 1 -ม.6 จานวน 543 คน ครู 30 คน
ระยะเวลา 2 วัน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
การอบรม การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มา
เป็นวิทยากรให้ความรู้
รวม
1,000
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดย
* โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการงานสวน 2,000
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุก
ระดับชั้นในวันอังคาร คาบที่ 8
รวม
2,000
* น านักเรี ยนทุกระดับชั้นปลูกต้นไม้ในวันสาคัญของทาง
ราชการเช่น วัน แม่แห่ งชาติ วัน พ่ อแห่ งชาติ และวันขึ้น ปี
ใหม่ โดยให้ผู้ปกครองและผู้เรียนเตรียมต้นไม้มาเอง
3. เผยแพร่ ผ ลการด าเนิ น กิจ กรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในปีการศึกษา 2558 โดย
* การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานของคณะครู –นักเรียน
ที่เกิดจากการดาเนินงาน และการเรียนการสอนบูรณาการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ให้นักเรียนโรงเรียนทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขต
พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ปกครองได้เยี่ยมชม ในกิจกรรม
Open school
- ค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ
1,000

นอกงบ
ประมาณ

รวม

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ

-

1,000

-

-

1,000

3/61

2,000

-

-

2,000

1,4/60

-

-

-

1,000

-
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ที่

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ

รวม
4. ประเมินนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้
“ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และผันสู่วิถีใหม่
ในฐานไทย”
รวม
5.
สรุปผลงาน/รายงานผลการดาเนินงานฯต่อ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบ
ประมาณ
1,000

นอกงบ
ประมาณ
-

1,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ
2/61

-

-

-

-

40,000

-

40,000

รวม

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้
“ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
และผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย”
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมสนอง
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าใจงาน เข้าใจ
ทรัพยากร รอบกายและเข้าใจหน้าที่ของตน

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช้
ประเมินผล

80.00

100.00

1. ประเมินความพึง 1. แบบประเมิน
พอใจหลังร่วม
ความพึงพอใจ
กิจกรรม

80.00

100.00

2.สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน

2. แบบบันทึก
พฤติกรรม

100.00

100.00

3. สังเกต/
สัมภาษณ์

3.แบบบันทึกการ
สังเกต/สัมภาษณ์

80.00

100.00

4. สังเกต/บันทึก

4.แบบบันทึก/

-
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่า
ข้อมูล
วิธีการวัด
เครื่องมือที่ใช้
เป้าหมาย
ปีฐาน
และการประเมินผล
ประเมินผล
ตัวชี้วัด
การเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตการเข้าร่วม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม

4. ผู้เรียนทุกคนเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืช เข้าใจถึงปัจจัยทาง
ชีวภาพและกายภาพที่เกี่ยวพันกับพืชพรรณ
ผลลัพธ์(Outcomes)
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมนาหลักปรัชญา 100.00
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานนาหลัก 100.00
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช บูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย

100.00

1. สังเกต/บันทึก 1.แบบบันทึก/
การเข้าร่วมกิจกรรม สังเกตการเข้าร่วม
อนุรักษ์อนุรักษ์พันธุ์ กิจกรรม
กรรมพืช

100.00

2. สังเกต/
สัมภาษณ์

2.แบบบันทึกการ
สังเกต/สัมภาษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายธวัชชัย งามศิริ)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ นิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนองยุทธศาสตร์ สพม.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
บริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อให้ การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอนจึงเป็นกระบวนการใน
การแนะนาช่วยเหลือครูให้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
เรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้จัดทา “โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (outputs)
2.1.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์
2.1.2 เพื่อนาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
2.1.3 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา
1. ผลลัพธ์ (outcomes)
2.2.1 ครูได้รับการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งด้านความรู้ และสมรรถนะ เป็นครู
มืออาชีพ
2.2.2 นักเรียนมีความรู้ และได้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.2.3 โรงเรียนได้รับคานิยมชมชอบจาก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด
2.2.4 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
3. เป้าหมาย
1. ครูทุกคนมีการนิเทศตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง
2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างเป็นระบบภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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3. หัวหน้ากลุ่มสาระ / ครูประจาชั้น / ครูประจาวิชา มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

1
2

เสนอโครงการและแต่งตั้งผู้ดาเนินการ
จัดกิจกรรมการนิเทศพัฒนาการศึกษา
1. นิเทศตนเอง,นิเทศภายใน,นิเทศโดยผู้บริหาร
- จัดทาสมุดนิเทศ
- กาหนดวัน เวลานิเทศ
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
- สรุปประเมินผลการนิเทศต่อ
ผู้บังคับบัญชา
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ประชุมครู พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- พัฒนาครูให้มสี มรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ
- สรุปผลการนิเทศ นาผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน

ต.ค. 60

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
5.2 เงินนอกงบประมาณ

จานวน
จานวน
รวม

นางสาวอรศิร เจือ
จันทร์

ต.ค. 60
ต.ค. 60 -มี.ค.61
ต.ค. 60 -มี.ค.61
มี.ค. 61
พ.ค.61

4,000
4,000

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
นอก
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
1 กิจกรรมนิเทศตนเอง นิเทศภายใน นิเทศโดย
3,000
ผู้บริหาร
- จัดทาสมุดนิเทศ 75 เล่ม
- จัดทาเอกสารสรุป ประเมินผลการนิเทศ
2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1,000
- ค่าจัดทาเอกสารมาตรฐานวิชาชีพ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม

ที่

ผู้รับผิดชอบ

บาท
บาท
บาท

3,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ
1-4

1,000

1-4

รวม
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ค่าตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมิน

100

การนิเทศ

สมุดนิเทศ

100

ประเมินแผน

แผนการสอน

100
100

การนิเทศ
การนิเทศ

สมุดนิเทศ
สมุดนิเทศ

ผลผลิต (outputs)
1. ร้อยละของครูได้รับการนิเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ร้อยละของครูมีกิจกรรมการสอนที่
หลากหลายน่าศึกษา
ผลลัพธ์ (outcomes)
1. สถานศึกษามีการนิเทศ
2. สถานศึกษามีระบบนิเทศที่สามารถ
เป็นแบบอย่างได้

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูได้รับการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งด้านความรู้ และสมรรถนะ เป็นครูมือ
อาชีพ
7.2 นักเรียนมีความรู้ และได้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
7.3 โรงเรียนได้รับคานิยมชมชอบจาก ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด
7.4 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอรศิริ เจือจันทร์)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
สนองยุทธศาสตร์ สพม.
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
สนองมาตรฐานสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ

เช่าระบบคอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ต่อเนื่อง
บริหารวิชาการ
นายภัทรพงศ์ ใยชวด และคณะ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน ในวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่จานวนคอมพิวเตอร์ และสื่อการสอนยังไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้เช่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ด้วย E-Learning จานวน 41 ชุด เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (outputs)
2.1.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์
2.1.2 เพื่อเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
2. ผลลัพธ์ (outcomes)
2.2.1 นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ด้วยตัวเอง
2.2.5 จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักเรียน
3. เป้าหมาย
1. เช่าระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 41 ชุด
2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความสนใจของตนเอง
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาดาเนินงาน

เสนอโครงการและแต่งตั้งผู้ดาเนินการ
ดาเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ตรวจรับงาน
รายงานผลการดาเนินงาน
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
5.2 เงินนอกงบประมาณ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
1 ดาเนินการเช่าระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อ

ที่

ต.ค. 60
ต.ค. 60
ก.ย. 60
ก.ย. 60

จานวน
จานวน
รวม

307,500
192,500
500,000
นอก
งบประมาณ
งบประมาณ
307,500
192,500

ผู้รับผิดชอบ
นายภัทรพงศ์ ใยชวด

บาท
บาท
บาท
ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ
500,000 1-4
รวม

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (outputs)
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์
2. เพื่อเช่าระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียน
ผลลัพธ์ (outcomes)
1. นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ด้วยตัวเอง
2. จานวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักเรียน

ค่าเป้าหมาย
ค่าตัวชี้วัด

วิธีการวัด
และประเมินผล

เครื่องมือ
ที่ใช้ประเมิน

100

วัดประเมินผล

100

นับจานวน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
จานวน
คอมพิวเตอร์

100

สังเกต สอบถาม

100

นับจานวน

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนมีระบบคอมพิวเตอร์ จานวน 41 ชุด พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอน
2. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความสนใจของตนเอง
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ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายภัทรพงศ์ ใยชวด)
ครู คศ.1

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ผูอ้ นุมัติโ ครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงการ
ใหม่
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
บริหารวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรณภัส บุญแก้ว และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน ภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถ ในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนโยบาย การลดเวลา
เรียนดังกล่าว จึงนามาสู่การปฏิบัติโดยกาหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือเวลา
14.30 น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกาหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น ช่วงบ่าย 4 โมง
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับ บ้านซึ่งนักเรียนยังคง
อยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควร เป็นกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การท างานเป็น ทีม และที่สาคัญควรมี
กิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุก คนมีความพิเศษ มี
ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้อง เดียวกัน หรือระดับชั้น
เดียวกัน บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทาร่วมกันหลายระดับชั้นได้ เพื่อให้เด็กๆ รู้จักปรับตัว การช่วยเหลือ
ดูแลกัน การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย โดยเป็นการจาลองสภาพจริงใน สังคมให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งจะยิ่ง
ช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทยต่อไป
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกรอบวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น สอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นาด้านการศึกษาของโลก ที่
เห็นพ้องกันกับแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 เรื่องของจิตสานึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานการประกอบ สัมมา
อาชีพ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการทางาน ทักษะ ชีวิตที่ใช้ได้
จริง (กับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐ และประเทศชาติ) โลกกาลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู้ และทักษะใน
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับ สถานการณ์ใหม่ๆ ได้
เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถ เรียนรู้ และปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้จัดทา “โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความ
ถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้
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2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (outputs)
2.1.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
พัฒนา ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes)
2.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 จัดกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จานวน 303 คน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โดยแต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมในเวลา 14.30 –
16.10 น.
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
5.2 เงินนอกงบประมาณ

6. การประเมินผล
ประเด็นการวัดและประเมินผล
การทางานเป็นทีม
ทักษะการแก้ปัญหา

ทักษะการคิดวิเคราะห์

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 60 – กันยายน 61

คณะครูทุกคน

จานวน
จานวน
รวม

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
1. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ค่าวัสดุฝึก
รวม
ที่

ระยะเวลาดาเนินงาน

10,000
บาท
บาท
10,000
บาท
นอก
งบประมาณ
รวม
งบประมาณ
10,000
120,000

วิธีการวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
- ตรวจผลงาน การปฏิบัติงาน
- สอบถามความพึงพอใจ ในการ
ร่วมกิจกรรมของ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง
ตรวจผลงาน (ภารงาน/ชิ้นงาน)

-

10,000
10,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ
1-4

เครื่องมือวัดและประเมินผล
- แบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ
- เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
- แบบประเมินประเมินผลงาน
- เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
- แบบประเมินความพึงพอใจ ใน
การร่วมกิจกรรม
- แบบประเมินประเมินผลงาน
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คุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน
มุ่งมั่นในการทางาน กตัญญู)

- สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
- สอบถามความพึงพอใจ ในการ
ร่วมกิจกรรมของ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง

- เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
- เกณฑ์คุณภาพ (Rubric)
- แบบประเมินความพึงพอใจ ใน
การร่วมกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาเรียนทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างเหมาะสม
7.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเองแต่ละคน
7.3 มีการประเมินตนเอง และนาผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
7.4 มีความสุขในการเรียนรู้ มีภาระงาน การบ้าน เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้
และตัวชี้วัด
7.5 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ผลการทดสอบ PISA และผลการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวพรณภัส บุญแก้ว)
(นายชัยณรงค์ โมรา)
ครูชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
บริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นายภัทรพงศ์ ใยชวด และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จาเป็นต้องมีวัสดุ สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วย
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสาคัญของเหตุผลดังกล่าวจึงจัดโครงการจัดซื้อวัสดุ
การเรียนการสอน ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (outputs)
2.1.1 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes)
2.2.1 โรงเรียนมีวัสดุเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. -สารวจความต้องการพัสดุ
-จัดซื้อพัสดุ
-ส่งมอบพัสดุให้แก่ครูผู้สอน
5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
5.2 เงินนอกงบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 60 – กันยายน 61

นายภัทรพงศ์ ใยชวด

จานวน
จานวน
รวม

250,000
250,000

บาท
บาท
บาท
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รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
1. -จัดซื้อพัสดุการเรียนการสอน
รวม
ที่

7. การประเมินผล
ประเด็นการวัดและประเมินผล
จัดซื้อจัดหาวัสดุการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียน

งบประมาณ
250,000
250,000

นอก
ไตรมาส
รวม
งบประมาณ
ที่ใช้งบฯ
250,000 1-4
250,000

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สอบถาม สัมภาษณ์

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสอบถาม

2. ประเมินโครงการ

2. แบบประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายภัทรพงศ์ ใยชวด)
ครู คศ.1

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ชื่อโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
สนองยุทธศาสตร์ สพม. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
บริหารทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
นายฉันติ จุลกองฮ้อ และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
1. หลักการและเหตุผล
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดาเนิน
กิจกรรม ลด คัดแยก และน าขยะกลับ มาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่ งไปกาจัดอย่างถูกต้อง ปลู ก
จิ ตส านึ ก การลด คั ดแยก และน าขยะกลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใหม่ ในสถานศึก ษา สร้างระบบการเรีย นรู้ผ่ าน
กิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัย
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายผลต่อจนกลายเป็น
สังคมรีไซเคิลต่อไป
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จึงดาเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ผลผลิต (outputs)
2.1.1 เพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตสานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยกขยะและการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนาไปกาจัดอย่างถูก
วิธี ให้กับนักเรียน
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes)
2.2.1 นักเรียนมีจิตสานึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะและการนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนาไปกาจัดอย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียน
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3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ระดับชั้น ม.1 – ม.6 จานวน 543 คน ครูและ
บุคลากรจานวน 35 คน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1

ระยะเวลาดาเนินงาน

ธนาคารขยะรีไซเคิลพอเพียง

ตุลาคม 60 – กันยายน 61 นายฉันติ จุลกองฮ้อ

5. งบประมาณที่ใช้
5.1 เงินงบประมาณ
5.2 เงินนอกงบประมาณ
ที่
1

จานวน
จานวน
รวม

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
ธนาคารขยะรีไซเคิลพอเพียง

5. การประเมินผล
ประเด็นการวัดและประเมินผล
โรงเรียนปลอดขยะ
นักเรียนมีวินัย
นักเรียนมีจิตสานึก

ผู้รับผิดชอบ

2,000
2,000

งบประมาณ
2,000

นอก
งบประมาณ
-

วิธีการวัดและประเมินผล
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ
1. สอบถาม สัมภาษณ์
2. ประเมินโครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครู บุคลากร และนักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.2 โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
7.3 นักเรียนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการแยกขยะ
7.4 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น ไม่มีมลพิษในสิ่งแวดล้อม

บาท
บาท
บาท
รวม
2,000

ไตรมาส
ที่ใช้งบฯ
1-4

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ
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ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายฉันติ จุลกองฮ้อ)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางประจวบ บุญพอก)
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชัยณรงค์ โมรา)
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการโรงเรียน

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมัติโครงการ

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
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ส่วนที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. การนาแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ นับเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะเป็นความสามารถที่
จะผลักดันการทางานของกลไกที่สาคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การ
ดาเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทางาน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทาให้หน่วยงาน
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อมที่นาแนวทางนั้นไปดาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการระดมกาลัง แสวงหาการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี
ส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกาหนดแนว
ทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขปดังนี้
1. ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดาเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สม่าเสมอ
2. ให้หน่วยงานจัดทาแผนระยะกลางและจัดทาแผนปฏิบัติการ และดาเนินการตามแผน มีการ
กากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามที่
มุ่งหวังไว้
3. เร่งรัดให้หน่วยงานดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสาคัญ
ของแผนให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้การนาแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง
4. มีการกาหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน
อัตรากาลัง และขจัดความซ้าซ้อนของงาน
5. วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยาและเป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7. พัฒนาระบบการกากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสาเร็จการดาเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ
ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้แล้ว จาเป็นต้องมีการกากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดในเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลักใน 3 ด้าน และ 4
มุมมอง ดังที่สรุปไว้ในแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาฉบับนี้ โดยสรุปได้ดังนี้
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1. มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นา มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มีทักษะใน
การเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม มีสานึกในความเป็นไทย รู้จัก
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด
2. มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการโดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน และให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
3. มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ ดังนี้
1. สถานศึกษาสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดทาเกณฑ์ชี้วัด
ความสาเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
3. มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดาเนินการช้ากว่าที่กาหนด และตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดและสม่าเสมอ
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
ตุลาคม 2560
สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
พฤศจิกายน 2560 – มกราคม 2561 สพฐ. แจ้งแนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปพลางก่อน)
15 เมษายน 2561 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม
2561)
15 กรกฎาคม 2561(ไตรมาส 3)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน
2561)
15 ตุลาคม 2561 (ไตรมาส 4)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561)
ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดาเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

ภาคผนวก

คาสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ที่ 107/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561
เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โรงเรียนจึงได้ มีการกาหนดให้
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อกากับและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุ
ตามวิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ และเป้ าประสงค์ของโรงเรียน จึงอาศัยอานาจตามคาสั่ งเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 6/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจการบังคับบัญชาผู้บริหาร
สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 นายณรงค์ ปิ่นเพชร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 นายสลิด ธรรมวัตร
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลผักไหม
2. คณะกรรมการอานวยการ
2.1 นายนิเวศน์ เนินทอง
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธาน
2.2 นางประจวบ บุญพอก
รองผู้อานวยการ
รองประธาน
2.3 นายชัยณรงค์ โมรา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
กรรมการ
2.4 นายพิชัย บุรมศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
2.5 นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
หน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
2.6 นายสุจิน อรชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล
กรรมการ
2.7 นายธวัชชัย งามศิริ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ อานวยความสะดวกในการดาเนินงานเพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
3. คณะกรรมการดาเนินงาน
3.1 นางประจวบ บุญพอก
รองผู้อานวยการ
ประธาน
3.2 นายชัยณรงค์ โมรา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
รองประธาน
3.3 นายสุวรรณ ถวิลหวญ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.4 นางสาวอรศิริ เจือจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3.5 นางเบญญา เนื่องนิยม
ครูชานาญการ
กรรมการ
3.6 นายธงชัย บุญพัก
ครูชานาญการ
กรรมการ
3.7 นางสาววัชรานุช รังแก้ว
ครูชานาญการ
กรรมการ

3.8 นางพจมาศ จันทร์โท
3.9 นายฉันติ จุลกองฮ้อ
3.10 นายพิชัย บุรมศรี
3.11 นายธวัชชัย งามศิริ

ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียนเพื่อวางแผนในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความเป็นสากล มี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีกิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
3. จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการเป็นรูปเล่ม สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
4. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในรูปแบบของเอกสารแผ่นบันทึกข้อมูล
5. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
6. จัดทารายงานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดาเนินการ
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการให้งานในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตาบลผักไหม อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ที่ 188/2559

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปี ปีงบประมาณ 2561
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ตามที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
ได้กาหนดให้โรงเรียนเสนอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานนั้น
บัดนี้โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยเน้นให้เกิด
ประโยชน์แกผู้เรียนเป็นสาคัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิเวศน์ เนินทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว

(นายณรงค์ ปิ่นเพชร)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561

