
 

ส่วนท่ี 1 
บทนำ 

 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา (KRASAESINWITTAYA  SCHOOL) เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอกระแส
สินธุ์  จังหวัดสงขลา  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบการศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ 
ประกอบด้วยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3) และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6)  สภาพโดยท่ัวไป ดังนี้ 
 1.  สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 124  ถนนเกาะใหญ่ – ระโนด ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  

2.  รหัสไปรษณีย์    90270    
3.  หมายเลขโทรศัพท์   0-7439-9043              
4.  หมายเลขโทรสาร    0-7439-9261 
5.   e- mail :  Krasaesin043@gmail.com   
6.   เว็ปไซด์ :   www.krasaesin.ac.th 
7.   พื้นท่ี    29  ไร่  3  งาน  46.6  ตารางวา  โดยการบริจาคของประชาชนในตำบลเชิงแส มีอาณาเขต ดังนี้ 
-   ทิศเหนือ   จด   ท่ีดิน นายจรัญ นางเจียร คงเพชร, นายล่ิม นางฉ้าย  มาฆะโน,  นายชัย  ดวงจักร 
-   ทิศใต้   จด   ท่ีดิน นายเอื้อม  นางหีด ชูไทย 
-   ทิศตะวันออก  จด  ท่ีดินนายพลัด  นางพลอย  นัครามนตรี , นายเป้ียน นางแซม คงนุ้ย  นายวุ่น  นางอ่ำ  

ชูศรี , นายดิษฐ์  นางคล่ำ  ปิ่นทองพันธ์และนางล่ัน  ชัยเช้ือ 
-   ทิศตะวันตก   จด  ท่ีดินนายอิ่ม  นางล่ัน  สุทโธ , นายสุข  นางคง  บัวมาก, นายเชือน  ดำสิโก  นายฉลาด  

ดำสิโก และนายอิ่ม  นางช่ืน  วีระกาญจน์ 
8.  รับการอนุมัติจัดต้ัง   เมื่อวันท่ี  12  กุมภาพันธ์  2522 

 9.  การจัดการเรียนการสอน  จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       

10.  เขตพื้นท่ีบริการ  22  หมู่บ้าน    
                     -  ตำบลเชิงแส  มี 4  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ท่ี 1  บ้านเขาใน 
                                 2.   หมู่ท่ี 2  บ้านรัดปูน 

            3.   หมู่ท่ี 3  บ้านเชิงแสใต้ 
                                 4.   หมู่ท่ี 4  บ้านเชิงแสเหนือ 
  -  ตำบลโรง  มี  5  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ท่ี 1  บ้านโคกพระ 
                                 2.   หมู่ท่ี 2  บ้านกาหรำ 

            3.   หมู่ท่ี 3  บ้านโคกแห้ว 
                                 4.   หมู่ท่ี 4  บ้านโรงเหนือ 

            5.   หมู่ท่ี 5  บ้านโรงใต้ 
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-  ตำบลกระแสสินธุ์  มี  4  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ท่ี 1  บ้านทุ่งบัว 
                                 2.   หมู่ท่ี 2  บ้านโตนดด้วน 

            3.   หมู่ท่ี 3  บ้านคลองโหน 
                                 4.   หมู่ท่ี 4  บ้านม่วงงาม  
  -  ตำบลเกาะใหญ่  มี  9  หมู่บ้าน  คือ   
                                 1.   หมู่ท่ี 1  บ้านอ่าวบัว 
                                 2.   หมู่ท่ี 2  บ้านแหลมยาง 

            3.   หมู่ท่ี 3  บ้านไร่ 
                                 4.   หมู่ท่ี 4  บ้านแหลมบ่อท่อ 
                                 5.   หมู่ท่ี 5  บ้านยางทอง 
                                 6.   หมู่ท่ี 6  บ้านแหลมหาด 

            7.   หมู่ท่ี 7  บ้านเกาะใหญ่ 
                                 8.   หมู่ท่ี 8  บ้านแหลมคูลา 
                                 9.   หมู่ท่ี 9  บ้านแหลมชัน 
 

เอกลักษณ์โรงเรียน โรงเรียนในฝัน 
 

ปรัชญาโรงเรียน  ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
 

คำขวัญโรงเรียน  สามัคคี  มีวินัย  ร่วมใจ  ใฝ่ศึกษา 
 

สีประจำโรงเรียน ฟ้า  -  น้ำเงิน 

    สีฟ้า         หมายถึง  ความเยือกเย็น  ความก้าวหน้า 

    สีน้ำเงิน     หมายถึง  ความหนักแน่น  ความมั่นคง 
 

อักษรย่อของโรงเรียน ก.ส. 
 

อัตลักษณ์โรงเรียน มีจิตสาธารณะ 
 

คุณลักษณะสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดกับนักเรียน รักษ์ส่ิงแวดล้อม    พร้อมวินัย    น้ำใจงาม 
 

คุณธรรมขององค์กร รักษ์ส่ิงแวดล้อม    พร้อมวินัย    น้ำใจงาม 
 

ตราประจำโรงเรียน กระแสน้ำ  -  คบเพลิง 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

กระแสน้ำ   หมายถึง  การศึกษาท่ีไม่มีวันหมดส้ิน  ศึกษาได้ทุกเพศทุกวัย 
คบเพลิง     หมายถึง  คนท่ีได้รับการศึกษาย่อมได้รับแสงสว่างเป็นเครื่องมือนำทางในการดำเนินชีวิต 
 



 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  2564   
 

 

ระดับชั้น 
 

จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

2 
2 
2 

32 
28 
23 

39 
31 
31 

71 
59 
54 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 83 101 184 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5 
มัธยมศึกษาปีท่ี  6 

2 
2 
2 

11 
12 
9 

16 
16 
20 

27 
28 
29 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 32 52 84 
รวมทั้งสิ้น 12 115 153 268 

 

ข้อมูล  10  มิ.ย. 64 
 
 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา  2564  
 

ประเภท ชาย หญิง รวม 
1.  ฝ่ายบริหาร 1 - 1 
2.  ครูปฏิบัติการสอน 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
     -  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
1 
- 
1 
4 
1 
1 
- 
- 

 
2 
3 
1 
3 
1 
- 
- 
- 

 
3 
3 
2 
7 
2 
1 
- 
- 

2.  ครูอัตราจ้าง 2 2 4 
3.  เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 

รวม 11 13 24 
อัตราส่วนครู / นักเรียน 1 : 11.17 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ โทรศัพท์ 
1 นายสาโรจน์  สวยงาม ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 0901656647 
2 นายมงคล  เครือแก้ว กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
3 นายสมศักดิ์  ชุมแสง กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 0805443727 
4 นายอุดร  แก่นบุญ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 0954385736 
5 นางวนิดา  ปาณะศรี กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 0810994908 
6 พระมหามานพ  ปภสสฺโร กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 0872876833 
7 นายสมกฤต  มีปิด กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0955263473 
8 นางสาวอรพิน  เรืองศร ี กรรมการ ผู้แทนครู 0862841615 
9 นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล กรรมการ 

และเลขานุการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 0894664409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สภาพปัจจุบันของโรงเรยีน 
 

1. ปัจจัยภายใน 
 

S1 ด้านโครงสร้าง 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
การบริหารของโรงเรียน 
2. ความเหมาะสม ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
การบริหารของกลุ่มงาน 
3. นโยบายด้านส่งเสริมวิชาการ 
4. นโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. นโยบายด้านการบริหารงบประมาณ 
6. สถานศึกษากำหนดบทบาทหน้าท่ีของครู 
ค่อนข้างชัดเจนตามความรู้ ความสามารถ 
7. ครูมีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ 

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบาย 
2. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
3. ขาดการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี 
4. ภาระงานบางหน้าท่ีไม่มีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
5. การใช้ระบบเทคโนโลยี ในการส่ือสารภายในโรงเรียน
บางครั้งไม่สามารถท่ัวถึง ไม่ชัดเจน ไม่ทันเวลา 

S2 ด้านการบริการและผลผลิต 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการจัดหลักสูตรการเรียน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3. การจัดระบบการควบคุมการใช้อินเตอร์ของ
นักเรียน 
4. การเปิดบริการให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ต 
5 . มี ก าร จัดกิ จก รรม ท่ี ส่ ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม 
6. มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยด้าน
ดนตรีศิลปะและกีฬา 
7. มีการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการการ
สอน/กิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีป้องกันอบายมุข 
สารเสพติด โรคเอดส์ 
8. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆดี 
9. มี ระบบ จัดการช่วย เห ลือนั ก เรียน ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
10 . นัก เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพ จิต ท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง  
11. มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมทาง
วิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียน ฯ กิจกรรมกีฬา
สี กีฬาต้านยาเสพติด ค่ายพุทธบุตร วิถีพุทธ 

1. หลักสูตรการเรียนไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
2. กิจกรรมท่ีจัดไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 
3. นักเรียนไม่มีนิ สัยใฝ่เรียนรู้  ไม่สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
4. นักเรียนส่วนน้อยท่ีมีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
5. นักเรียนส่วนน้อยมีความทันสมัย ก้าวทันโลก 
6. คุณภาพของนักเรียนด้านวิชาการอยู่ในระดับปรับปรุง 
7. คุณภาพของนักเรียนด้านการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ใน
ระดับปรับปรุง 
8. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกเร พูดคำหยาบ 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
10. คุณภาพผู้เรียน และคุณลักษณะอยู่ในระดับต่ำ 
11. กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามท่ีเขียนไว้
ในแผน ครูยุ่งอยู่กับการทำเอกสารเป็นรูปเล่มเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร ผอ.ได้ผลงาน  เขตได้หน้า 
12. กิจกรรมนอกช้ันเรียนท่ีมากเกินไปกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้ 



 

12. มีบริการระบบอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน แต่
อยู ่

S2 ด้านการบริการและผลผลิต 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ภายใต้ระบบควบคุมการใช้ท่ีเหมาะสม 
14. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
15. นักเรียนมีน้ำใจ จิตสาธารณะ 

13. ระบบบริการห้องสมุดไม่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นิสัยใฝ่
เรียนรู้ แก่นักเรียน 
14. การจัดการเรียนการสอนท่ีไม่เน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
15. นักเรียนส่วนบางกลุ่มมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ
ท่ีไม่พึงประสงค์ 
16. นักเรียนมีกิจกรรมมาก กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
17. ครูยึดติดกับเนื้อหาและความรู้สึกตัวเอง 

M1 ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู 
2. ครูสอนตรงตามวิชาเอก 
3.ความมุ่งมั่นทำงานของครูในภาระงานสอน 
4. ครูมีความสามารถในการทำงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. ความสามารถการใช้ส่ือเทคโนโลยีของครู 
6. ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่นักเรียน 
7. การพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
8. ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
9. ครูมีความรู้  ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
10. ครูมีความรู้ ความสามารถในการวัดผลและ
ประเมินผล 
11. ครูมีเพียงพอตามเกณฑ์ 
12. ครูมีวิญญาณความเป็นครู มี คุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ทิศทางท่ีวาง
ไว้ 
13. บุคลากรด้านวิชาการมีความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
อย่างเป็นระบบ 
14. ครูจัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่น มี
การนิเทศการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการ

1. จำนวนครูมีไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ความมุ่งมั่นทำงานของครูในหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย
ยังมีน้อยและทำงานไม่เป็นทีม 
3. ครูบางส่วนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ท่ีได้รับ
มอบหมายเฉพาะเวลาราชการเท่านั้น 
4. ครูมีการวัดผลและประเมินผลท่ีไม่หลากหลายและไม่มี
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีภาระ
งานมาก 
5. ครูมีภาระงานพิเศษมาก 
6. ขาดความเข้มแข็งของการรักษากฎ ระเบียบ วินัยในการ
ปฏิบัติราชการ 
7. ขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
8. การทำงานไม่ราบรื่น งบประมาณมีน้อย ความไม่โปร่งใส
ในการใช้งบประมาณ 
9. งานฝ่ายปกครองอ่อนแอ ไม่ลงโทษอย่างเด็ดขาด 
10. ครูบางคนขาดทักษะการทำงานเป็นทีม ขาดความร่วมมือ
ในการทำงานส่วนรวมท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการ
สอน 
11. ครูบางคนไม่ยอมเปิดรับเทคโนโลยี ICTเพื่อนำมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการทำงานต่าง ๆ 
12. ครูบางคนละเลยต่อหน้าท่ี 
13. ครูให้ความร่วมมือในกิจกรรมน้อย ขาดความสามัคคีใน
คณะ 
14. ครูมีประชุมบ่อย กระทบต่อการเรียนการสอน 
 



 

สอน 
15. ครูมีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ท่ี
สนใจและจำเป็นในการประกอบวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
16 ครูมีความสามารถท่ีหลากหลายมากกว่า
การสอน 

M1 ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

อย่ างเดียว เช่น  ด้านดนตรี  กีฬ า การจัด
กิ จก รรม ท่ี ส่ ง เส ริ ม ก ารแสด งออ ก อย่ า ง
สร้างสรรค์ 
17. ครูมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

15. ครูส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม 
16. ครูมีภาระงานอื่น บางครั้งละเลยงานสอน 

M2 ด้านประสิทธิภาพด้านการเงิน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ระบบการบริหารการเงินเป็นไปตามระเบียบ
การเงิน 
2. การบริหารงบประมาณโปร่งใสเป็นระบบ มี
ความยืดหยุ่นดี มีอิสระในการจัดทำโครงการ
ต่างๆ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมในการ
บริหารแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 

1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอในบ้างกลุ่มงาน 
2. การระดมทุนเพื่อการศึกษามีน้อย 
3. การสนับสนุนการศึกษาจากชุมชน ผู้ปกครองมีน้อย 
4 . การใช้เงินบางรายการขาดความตระหนักเรื่องความ
ประหยัด ค่าใช้จ่ายไปราชการสูงเกินงบท่ีต้ังไว้ ไม่เป็นไปตาม
แผน 

M3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีห้องเรียนเพียงพอ 
2. มีอาคารประกอบเพียงพอ 
3. มีส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในห้องเรียนและใน
โรงเรียน 
4. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอในบางกลุ่มสาระ
ฯ 
 

1. ไม่มีศูนย์วิทยบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ส่ือวัสดุ ส่ืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ไม่เพียงพอ 
3. ไม่ระบบการดูแล บำรุงรักษาส่ือ 
4. ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาบ่อย 
5. ส่ือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ 
6. ความทันสมัยและความหลากหลายของส่ือนวัตกรรม 
7. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มุมหนังส่ือกลุ่มสาระฯ ให้บริการน้อย ไม่จูงใจให้นักเรียนเข้า
ไปค้นคว้าหาความรู้ 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ความสามารถในการบริหารองค์กรของ
กรรมการบริหาร 
2. การกระจายอำนาจการบริหารสู่กลุ่มการ
บริหาร 5 กลุ่ม  

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนและทุกภาค
ส่วน 
2. ขาดการติดตาม ตรวจสอบความคุ้มค่า ความประหยัด 
และผลสัมฤทธิ์ 



 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

3. การบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
4. มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ปฏิทิน ระบบ
ควบคุม 

3. ไม่มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
4. การบริหารงานนิเทศติดตามในบางงาน 
5. ไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

M4 ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ภายใน รายงานประจำปีของโรงเรียน 
5. ระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาลมีความโปร่งใสเป็นธรรม 

8. งานพิเศษมีมาก กระทบงานสอนของครู 

 

2. ปัจจัยภายนอก 
 

S ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การคมนาคมสะดวก 
2. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
3. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ นักเรียนมีแบบอย่างท่ีดี 
4. มแีหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สังคมชนบท บิดา มารดา นักเรียนอาศัยอยู่
ร่วมกัน 
6. ชุมชนให้ความสำคัญของการศึกษา 

1. ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน 
2. พื้นฐานการศึกษาของผู้ปกครอง 
3. รายได้ของผู้ปกครอง 
4. มสีถานประกอบการหรือธุรกิจในชุมชนท่ีไม่ปลอดภัย
สำหรับนักเรียน 
5. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนน้อย 
6. การดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง 
7. ค่านิยมของตัวนักเรียนเอง 
8. สังคมเกษตรกรรม ผู้ปกครองไปทำงานในเมือง ท้ิงลูกหลาน
ไว้กับผู้สูงวัย 
9. ขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ระดมทุนเพื่อ
การศึกษา 
10. สังคมมีการแข่งขันสูง ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
กระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11. ผู้ปกครองคิดว่าการอบรมนักเรียนเป็นหน้าท่ีของครูฝ่าย
เดียว 

T ด้านเทคโนโลย ี
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีส่ือ เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 

1. ความสามารถใช้ และความรู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีของชุมชน 
2. แหล่งวิทยบริการด้านเทคโนโลยี 
3. มีส่ือเทคโนโลยีประเภทมอมเมานักเรียน 
6. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงมากกว่าหาความรู้ 
7. คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ไม่ครบห้อง ไม่เพียงพอ 



 

E ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐ 
2. เป็นชุมชนเกษตรกรรม 
3. การน้อมนำแนวพระราชดำริ  ปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. อาชีพผู้ปกครองมีรายได้น้อย ครอบครัวฐานะยากจน 
2. นโยบายเศรษฐกิจขององค์กรบริหารส่วนบริหารท้องถิ่น 
4. การสนับสนุนด้านการศึกษาจากชุมชนมีน้อย 

P ด้านกฎหมายและการเมือง 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐ 
2. การประเมิน นิเทศ ติดตามจากหน่วยงาน
ภายนอก 
 

1. ความซื่อสัตย์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
2. การใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
3. นโยบายสนับสนุนการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 
4. ความรู้ทางด้านการเมืองของผู้ปกครอง 
5. นโยบายของหน่วยงานเปล่ียนแปลงบ่อย ไม่ต่อเนื่อง (ไฟ
ไหม้ฟาง) 
6. การนิเทศติดตามของหน่วยงานเน้นการตรวจสอบเอกสาร 
7. นโยบายของรัฐบาลมีมากเกินไป กระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีนำทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ระยะยาว ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “คนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิ
บาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี 
เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
ฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” 
พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมท่ีมี

คุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม 
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมท้ัง
สร้างภูมิu3588 คุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายการผลิต
สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม นำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ 
  4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายหลัก 

1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น  ความเหล่ือมล้ำในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 



 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 

4) คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมท้ังเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
 

 ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 13 ตุลาคม  2561  เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เร่ือง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน  คือ 
 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  
และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์
ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกําหนด  
  

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
  

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีสําคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม 



 

โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
ทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  

 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีให้
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทํา เพื่อส่วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  
 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการ
กําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้โดยเป็น การดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีทําหน้าท่ีในการกํากับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง  จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ  ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจําเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลด ความเหล่ือมลํ้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

12 นโยบาย การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  30 มิถุนายน 2564 

 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 
21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาให้มี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ท้ังด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 



 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริม
การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ท่ี
สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ 
และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจ
ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจั ด
โครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การ
บริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และทักษะท่ี
จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับ
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการ
พัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้
กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียน
ได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่าน
ระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

 



 

7 นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 
 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของ
พื้นท่ี สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแต่วัย
เด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักด์ิศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นใน
สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

4 วาระเร่งด่วน 
 

1. การผลักดันโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการสานต่อนโยบายเดิมของศธ.ท่ี
ต้องการขับเคล่ือนให้แต่ละชุมชนได้มีโรงเรียนท่ีมีคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียนขึ้นไป ซึ่งจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำของ
โอกาสในการศึกษา  

2. ความปลอดภัยของสถานศึกษา โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยถือเป็น พื้นท่ีปลอดภัย จากการบูลล่ีและ
การทารุณกรรมเด็ก  

3. ความรู้เรื่องดิจิทัลและทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยจะประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อ
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลการศึกษา (Big Data)  

4. การขับเคล่ือนภาพลักษณ์ท่ีดีของการอาชีวศึกษา โดยจะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สถาบันอาชีวศึกษาท่ีมี
มาตรฐานช้ันนําในระดับประเทศให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง  
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ.2562-2564 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 

กลยุทธ์โรงเรยีนในฝัน 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคม 
 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  
ความสามารถ คุณลักษณะ 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
องค์กร ประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์และผู้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 
 

 

วัตถุประสงค ์
 ด้านนักเรียน  
  1) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์  
  2) มีทักษะการดำรงชีวิต มั่นใจตนเอง  
  3) มีความเป็นไทย 
 ด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
  4) โรงเรียนธรรมภิบาล  
   5) สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  6) บูรณาการกระบวนการเรียนรู้  
   7) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพ 

 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
  8) ครูมีความเป็นมืออาชีพ  
  9) E-Schoolด้านงบประมาณและทรัพยากร  
  10) มีระบบภาคีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญและผู้อุปถัมภ์  
  11) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
 

 



 

มาตรฐานโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษาที่ 13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจรให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 1  นโยบายของโรงเรียน  
องค์ประกอบท่ี 2  การบริหารจัดการในโรงเรียน   
องค์ประกอบท่ี 3  โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
องค์ประกอบท่ี 4  การจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อสุขภาพ  
องค์ประกอบท่ี 5  บริการอนามัยโรงเรียน  
องค์ประกอบท่ี 6  สุขศึกษาในโรงเรียน 
องค์ประกอบท่ี 7  โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย  
องค์ประกอบท่ี 8  การออกกำลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ 
องค์ประกอบท่ี 9  การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  
องค์ประกอบท่ี 10  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  

 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 4 องค์ประกอบ 
 องค์ประกอบท่ี 1    นโยบาย 
 องค์ประกอบท่ี 2    วิชาการ  
 องค์ประกอบท่ี 3    งบประมาณ  
 องค์ประกอบท่ี 4    บริหารท่ัวไป  

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 องค์ประกอบท่ี 1    หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ประกอบท่ี 2    การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 องค์ประกอบท่ี 3    ส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์ประกอบท่ี 4    การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 องค์ประกอบท่ี 1    การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 องค์ประกอบท่ี 2    กิจกรรมนักเรียน 
 องค์ประกอบท่ี 3    กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

4.  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 1    การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบท่ี 2    การติดตามและขยายผล 
5.  ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ 

 องค์ประกอบท่ี 1    สถานศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 2    ผู้บริหารสถานศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 3    บุคลากรของสถานศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 4    ผู้เรียน 

 

 



 

มาตรฐานโรงเรยีนคุ้มครองเด็ก 
 

 มาตรฐานท่ี 1  นักเรียนมีความปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลท่ีอาจก่ออันตรายต่อนักเรียน
ในโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี 2  นักเรียนได้รับการเฝ้าระวัง การดูแล การช่วยเหลือและการคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัยท้ังใน
และนอกบริเวณโรงเรียน 
 มาตรฐานท่ี 3  การประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

 

 

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามท่ีต่างๆ   
1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีส่ิงเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %  
2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ 

           2.1 ใส่เส้ือขาวทุกคน    
           2.2 ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
           2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
           2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
            3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ท้ังครู และ นักเรียน                  
            3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา     
            3.3 ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
            3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
            4.1 รักษาศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
            4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
            4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช้เงิน และ ส่ิงของ     
            4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้ส่ิงยาก 

5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
            5.1 .ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
            5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          



 

            5.3 ช่ืนชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
            5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ทำความดี 
            5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
            5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
            5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
            5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ 

 

มาตรฐานโรงเรยีนคุณธรรม 
ด้านที่ 1  โรงเรียน 
1. การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน 
2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม 
3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกานท่ี 2 ผู้บริหาร 
ด้านที่ 2  ผู้บริหาร 
1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. มีกระบวนการบริหารงานท่ีเป็นระบบ 
3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ 
4. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ด้านที่ 3  ครู 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม 
4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม 
7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
ด้านที่ 4  นักเรียน 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
2. โครงงานคุณธรรม 
3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
4. เป็นผู้นำทางด้านคุณธรรม 
5. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
6. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 



 

เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 

เป้าหมายด้านการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีท้ังหมด  5 เป้าหมาย แต่ละ
เป้าหมายมีนิยามดังนี้ 

เป้าหมายข้อ 1  เป็นเลิศทางวิชาการ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง 

เป้าหมายข้อ 2  สื่อสารสองภาษา : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทักษะและความสามารถด้าน
ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูง ในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูงท้ังเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพื่อการติดต่อส่ือสาร เพื่อการนำเสนอผลงาน เพื่อการโต้แย้งให้เหตุผล และเพื่อการเจรจาความ
ร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสนใจเรียนวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองเพิ่มมากขึ้น 

เป้าหมายข้อ 3  ล้ำหน้าทางความคิด  : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  (Creative Thinking) มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์  (Scientific Thinking) และมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ในการ
แก้ปัญหาและในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้สูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 

เป้าหมายข้อ 4  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะความ สามารถ
ในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study) และมีความสามารถในผลิตผลงานด้านต่างๆด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพสูง 

เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก : หมายถึงนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นผู้ท่ีมีจิต
สาธารณะ มีสำนึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ และปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และสถานะภาพทาง เศรษฐกิจสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในระดับสูง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบเพื่อบรรลุมาตรฐานการศึกษา 
ปีงบประมาณ  2563 – 2565 

 

แนวคิดหลักในการพัฒนา 
  1.  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นระบบในการบริหารจัดการภายในให้เข้มแข็งตาม
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  9  คน 
  1.2  ขอบข่าย  ภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
   1.2.1  กลุ่มการบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย  10  กลุ่มงาน 
   1.2.2  กลุ่มการบริหารงบประมาณ    ประกอบด้วย    7  กลุ่มงาน 
   1.2.3  กลุ่มการบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย    5  กลุ่มงาน 
   1.2.4  กลุ่มการบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย  12  กลุ่มงาน 
   1.2.5  กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย    5  กลุ่มงาน 
  1.3  สายงานการบริหาร ตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จะมี
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหัวหน้ากลุ่มการบริหารท้ัง 5 กลุ่มบริหารกลุ่มงานให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยการใช้หลักทฤษฎีพัฒนาของเดมมิ่ง (Demming Cycle) ซึ่งประกอบด้วยการ
วางระบบ (Plan) การดำเนินงานตามระบบ (Do) การติดตามประเมินผล (Check) เพื่อพัฒนาระบบ (Action) เพื่อ
พัฒนาท่ียั่งยืนโดยใช้หลักการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึก (Awareness) ท่ีดีต่อการพัฒนาการศึกษาแก่
บุคลากรทุกคนเพื่อให้เกิดการทุ่มเท  มีความพยายามในการปฏิบัติ (Attempt) เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปสู่
ความสำเร็จ (Achievement) เกิดการกระทำท่ียั่งยืนตลอดไป  
(Accreditation) 
 

การดำเนินงาน 
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้วิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน เพื่อกำหนดวิ สัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เกิดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
     

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีระบบบริหารได้รับการพัฒนาปรับปรุง  มุ่งสู่มาตรฐาน 
ประสานชุมชน  สืบค้นเทคโนโลยี ไอซีที นวัตกรรม 

ส่ิงแวดล้อมเลิศล้ำ  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจฯ  แนวคิดโรงเรียนในฝัน 
ระบบดูแลเป็นสำคัญ  มุ่งมั่นสู่ศตวรรษที่ 21 

 

 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 

 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
2. ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและ

มาตรฐานวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข  
5. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหป้ลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
6. ปรับปรุงระบบส่ือ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย น้ำใจงาม) 
8. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เป้าประสงค์  (Target) 
 
 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ระบบบริหารมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ครู บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ ครบตามสาขาวิชา มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา

ไทย 
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
6. โรงเรียนมีส่ือ เทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง และสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 

 
 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัด ปรับปรุงระบบส่ือ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย น้ำใจ
งาม) 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 

 
 
 
 



 

จุดเน้น จุดเด่น ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
 

1. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและให้สอดคล้องกับการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ทำให้สามารถพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2. เร่งรัดพัฒนาการบริหารสถานศึกษาท่ีเน้นการสร้างสรรค์โดยโอกาสและการประกันคุณภาพ โดยการจัด
การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียน ช่วงช้ันท่ี 3 (ม.1-ม.3) และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช่วงช้ันท่ี 4 (ม.4- ม.6) ตลอดถึงการ
จัดการบริหารการศึกษาให้เด็กผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ต้องการความช่วยเหลือให้ท่ัวถึงเสมอภาคอย่างมีคุณภาพโดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
 3. เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกกลุ่ม การบริหารเป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เน้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครู ข้อมูล
อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ข้อมูลหลักสูตร ผลการเรียน ทุนการศึกษา ฯลฯ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

5. ปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรเนื้อหาสาระการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ มี
ความคิดริเริ่มนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพได้สูงขึ้นตามมาตรฐาน เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

7. สร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
8. สร้างเสริมบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อสร้างสรรค์และจรรโลง ให้สังคมกระแส

สินธุ์วิทยา มีความสวยงาม อยู่อย่างมีความสุข 
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. เร่งรัดพัฒนาระบบงบประมาณ การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี การนิเทศ การติดตามผล การใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์   
2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพยีง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 
 

การประเมินอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 
 

1. สามารถอ่านเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. สามารถจับประเด็นสำคัญ  ลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่ อสารกับผู้อ่านและสามารถวิพากษ์ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ 
4. สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ  คุณค่า  แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง  สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่าง

เพียงพอและสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

เรื่อง  ให้ใช้หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พทุธศกัราช 2553 
(ฉบบัปรบัปรงุ พทุธศกัราช 2560) 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
___________________________ 

 ตามที่โรงเรยีนกระแสสนิธุ์วิทยาได้ประกาศใช้หลักสูตรโรงเรยีนกระแสสนิธุ์วิทยา พุทธศกัราช 2553 
โดยเริม่ใชห้ลกัสตูรดงักล่าวกบันักเรยีนทุกระดบัชัน้ในปีการศกึษา 2553  ต่อมาในปีการศกึษา 2558  โรงเรยีน
กระแสสินธุ์วิทยา ได้เพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร เพื่อให้ผูเ้รยีนพฒันาทกัษะกระบวนการคดิ วเิคราะห์ มเีวลาในการท ากิจกรรมเพื่อพฒันา
ความรู ้ความสามารถและทกัษะ การปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม การสรา้งวนิัย การมจีติส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ยดึมัน่ ในสถาบนัชาติศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และมคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย ตลอดจนการเรยีนการ
สอนในวชิาประวตัศิาสตร ์และหน้าทีพ่ลเมอืง รวมถงึการสอนศลีธรรมแก่นักเรยีน  โรงเรยีนกระแสสนิธุว์ทิยาจงึ
ได้ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรโรงเรยีนกระแสสนิธุ์วทิยา  พุทธศกัราช 2553 (ฉบบัปรบัปรุง พุทธศกัราช 2560) 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 ใหผู้อ้ านวยการสถานศกึษาโรงเรยีนกระแสสนิธุว์ทิยา โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 
มอี านาจในการปรบัปรุง เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรยีนกระแสสนิธุว์ทิยา พุทธศกัราช 2553 
(ฉบับปรบัปรุง พุทธศักราช 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   ให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและวธิกีารจดัการศกึษาต่อไป 
 ทัง้นี้หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรบัปรุง พุทธศักราช 
2560)  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช 2551 ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน เมื่อวนัที่  8  เดอืน  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2560 จงึประกาศให้ใช้หลกัสตูรโรงเรยีน
ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ   วนัที ่ 8  เดอืนพฤษภาคม  พุทธศกัราช  2560 
 
 
                   (นายสาโรจน์  สวยงาม)                                         (นายเกษม  รตันโชต)ิ 
      ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกระแสสนิธุว์ทิยา 
 
 

 



 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต 
 

  
 โรงเรียนได้ค้นพบจุดด้อยและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกตามท่ีกำหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 
 1.  มาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียน 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เรียนต้องสร้างความตระหนักถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องระดมทรัพยากรการแก้ปัญหาร่วมกันจากทุกฝ่าย เช่น ทำแผนพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมนิเทศติดตามผล จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   
มีการพัฒนาด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะท่ีสำคัญ และคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์เป็นต้น 
 
 2.  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องสร้างความตระหนัก การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พัฒนาส่ือการเรียนรู้ และการนิเทศ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้าน
สภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
การศึกษา  

 
 3.  มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สถานศึกษาโดยผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ ต้องจัดระบบนิเทศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนิเทศการจัดระบบ
การจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอน เช่น การกำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดเตรียมส่ือและใช้ส่ืออย่างเหมาะสม จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทชองชุมซนและท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และ ความถนัดชองผู้เรียน โดย
ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพชองผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม มีการตรวจสอบ และประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือโครงการ    OPEN  House  เปิดบ้านวิชาการ 
กลยุทธ์ ท่ี 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  1.  นายวิรัตน์  ขุนราช    2.  ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  เพือ่เป็นการเผยแพร่ 
ประชาสมัพนัธ ์กจิกรรม
และผลงานของโรงเรยีนใน
รอบปี 
 
 

- กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

 
 

เชิงปริมาณ 
- ครูและนักเรยีน

จดัแสดงผลงาน
และนิทรรศการ
ไม่นอ้ยกว่า 20 
กจิกรรม 

เชิงคณุภาพ 
ความพงึพอใจของผู้
ร่วมกจิกรรมอยู่ใน
ระดบัดขีึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จ านวนนิทรรศการ
เป้าหมายทีม่ี
คุณภาพไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 80 

- ผู้เข้าร่วมมคีวามพงึ
พอใจตัง้แต่ระดบัดี
ขึน้ไป 

 

พ.ย. 2564 – พ.ค. 
2565 

23,300 บาท - นายวริตัน์  
ขุนราช 

- ครูทุกกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ  นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ท่ี  1   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  1.  นายวิรัตน์  ขุนราช   

2.  กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อนิเทศการสอนของ

ครู  ให้การสนับสนุน
พัฒนางาน  สร้างขวัญ
กำลังใจในการ
พัฒนาการสอน 

2. เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับมาตรฐานของ
หลักสูตร 

 
 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 
▪ ประชุมวางแผน 

ก าหนดรูปแบบ 
ปฏทินิการนิเทศ 

▪ จดัหาเครื่องมอื/
อุปกรณ์ ส าหรบั
การนิเทศ 
 

▪ ด าเนินการนิเทศ
ตามแผน 

▪ สรุปรายงานผล
การนิเทศภาค
เรยีนที ่2/2564 

 
ภาคเรียนท่ี 1/2565 
▪ ประชุมทบทวน

ปรบัปรุงการนิเทศ 
และวางแผนการ
นิเทศ 

เชิงปริมาณ 
▪ ครูผูส้อน 90% 

ไดร้บัการนิเทศ
การจดัการ
เรยีนรู ้อยา่ง
น้อยภาคเรยีน
ละ 1 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
เชิงคณุภาพ 
▪ ผลการประเมนิ

การนิเทศผูส้อน
ในการออกแบบ 
จดัการเรยีนรู ้

 
▪ ครู 90% ไดร้บั

การนิเทศ 
 
 
 
 
 
▪ คะแนนประเมนิ

การนิเทศ ไม่ต ่า
กว่า 80% 

 
 
 
 
ผลการเรยีนเฉลีย่สงู
กว่าปีทีผ่่านมา 

 
พ.ย. 64 

 
 

ธ.ค. 64- ม.ีค. 65 
 
 
 

เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 65 
 
 
 

 
12,000 

- นายวริตัน์  
ชุนราช 

หวัหน้ากลุม่
สาระการเรยีนรู้
ทุกกลุ่มสาระฯ
  

แบบ ผง.2 



 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
▪ ด าเนินการนิเทศ

ตามแผน 
สรุปรายงานผลการ
นิเทศภาคเรยีนที ่
1/2565 

และการวดั
ประเมนิผล 
เฉลีย่ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 80 

นักเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนในระดบั
โรงเรยีนสงูกว่าปี
การศกึษาทีผ่่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.ิย. – ส.ค. 65 
 

ก.ย. 65 



 

ช่ือโครงการ    แขง่ขนัทกัษะความสามารถทางวชิาการ 
กลยุทธ์ ท่ี  1           ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและกา้วสู่ศตวรรษที ่21 
ผูร้ับผิดชอบ  นายวิรัตน์  ขุนราช     นายเอกชยั  มงช ู
    

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เพื่อส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนมีการค้นคว้าหา
ความรู้ด้านวิชาการอยู่
เสมอ 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ท่ีมีความสามารถได้มี
โอกาสแสดง
ความสามารถและสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน
และวงศ์ตระกูล 
3.เพื่อคัดเลือกนักเรียน
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ทักษะความสามารถใน
ระดับท่ีสูงขึ้น. 

1.เขา้ร่วมแขง่ขนั
งานทักษะวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
2. ได้รับเหรียญรางวัลไม่น้อย
กว่า 28 รางวัล 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะในเชิงวิชาการและ
การดำรงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. นักเรียนมีทักษะและเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียนการสอนวิชาต่างๆ  
มีทักษะความรู้  ความสามารถ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพได้
สูงขึ้น 
 
 
 
 

1. นักเรยีนรอ้ยละ 80  
ไดร้บัเหรยีญรางวลั 
2. นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม
แขง่ขนัทกัษะวชิาการ 
รอ้ยละ 80 มี
ความสามารถ
ทางดา้นทกัษะ และ
เจตคตสิงูขึน้ 
 

1 ตุลาคม 2564 
- 

31 สิงหาคม 2565 

50,000 ครูวิรัตน์       
ครูเอกชัย   
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ ท่ี  6   สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
 

1. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
สถานศึกษให้ใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
2. เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์
และส่ือเทคโนโลยีให้สามารถ
ใช้งานได้ต่อเนื่องแทนการ
จัดหาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน 
กิจกรรม 
1. งานปรับปรุงระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 
2. งานซ่อมคอมพิวเตอร์
และส่ือเทคโนโลยี 

 

เชิงปริมาณ 
การส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้ และการบริหาร
จัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
สนองความต้องการ
ของผู้เรียน ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนจะมีวัสดุ
อุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 
ร้อยละ 80 

1 พ.ย.64 
- 

31 ส.ค.65 

 

 
 
 
 
 

510,966.35 
 
 
 

76,688.60 

 

 



 

ช่ือโครงการ เปิดโลกอาชีพ 
กลยุทธ์ท่ี   1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21    
ผู้รับผิดชอบ  นายสุธน  ขวัญแก้ว 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
2. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 
 

กิจกรรมฝึกทักษะ 
   อาชีพ 
1. งานธุรกิจ 
2. งานบ้าน – ฝึกการทำ
แชมพูสระผม, น้ำยาทำ
ความสะอาด
อเนกประสงค์, การถนอม
อาหาร 
3. งานเกษตร – 
ปฏิบัติงานแปลงเกษตร 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียนกระแส
สินธุ์วิทยา ร้อยละ 75 % มี
ความรู้ความสามารถในด้าน
ทักษะอาชีพต่าง ๆ และ
สามารถผลิตช้ินงานเพื่อ
จำหน่ายเป็นสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนโรงเรียนกระแส
สินธุ์วิทยามีความรู้
ความสามารถด้านทักษะ
อาชีพต่าง ๆ สามารถผลิต
ช้ินงานเพื่อจำหน่ายเป็น
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และ
เกิดรายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการ
งานอาชีพ ระดับ 2 ขึ้น
ไป ร้อยละ 75 
2. นักเรียนมีมีความรู้
และทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพและมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 75 

1 ธ.ค.64 
- 

31 ส.ค.65 

10,000 นายสุธน ขวัญแก้ว 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   ส่งเสรมิการสรา้งสือ่และนวตักรรมทางการศกึษา  
กลยุทธ์ ท่ี   6 เร่งรัด ปรับปรุงระบบส่ือ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มการบริหารวิชาการ / งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุญาตจัดทำโครงการ 
2.ครูผลิตส่ือ/นวัตกรรม 
3.ครูนำส่ือ/นวัตกรรม 
ไปใช้ 
4.ครูประเมินผลการใช้
ส่ือ/นวัตกรรม 
5.ครูรายงานผลการใช้
ส่ือ/นวัตกรรม 
6.งานวิจัยและพัฒนา
การศึกษา  
รายงานโครงการ 

1.ครูสร้างและ
พัฒนาส่ือ/
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
2. ครูใช้ส่ือการ
สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.ครูมีรายงาน
การใช้ส่ือ/
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูร้อยละ 60 สร้างและ
พัฒนาส่ือ/นวัตกรรม 
2.ครูมีรายงานการใช้ส่ือ/
นวัตกรรม 

1 พฤศจิกายน 
2564   -  
31 สิงหาคม  2565 

37,500.00 นางอัจฉราภรณ์ 
ศรีไสยเพชร 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
กลยุทธ์ ท่ี  1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์  2. นายสมพร  สุขเกษม 
   3. นางสาวอาริษา สีเต็ม   4. Michael Bravo Mercado 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อมี วัสดุ-อุปกรณ์ / ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหผู้้เรียนเข้าร่วมและ
มีความพึงพอใจในกิจกรรม
ทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และกิจกรรมอื่น ๆ  
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดี  
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ในระดับดี 
 
 
 
 

1. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ / 
ส่ือ และเตรียมความ
พร้อมห้องเรียน 
2. กิจกรรม Everyday 
English (ฝึกพูด
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวัน) 
3. กิจกรรม One day 
One word One 
sentence (นำเสนอคำ 
ประโยคภาษาอังกฤษวัน
ละ 1 คำ 1 ประโยค) 
4. กิจกรรม English and 
Chinese Zone (จัด
บอร์ดความรู้ / วันสำคัญ
ต่าง ๆ) 
  

เชิงปริมาณ 
1. มี วัสดุ-อุปกรณ์ / ส่ือ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
จำนวนผู้เรียนทุกช้ันเรียน 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมและมี
ความพึงพอใจในกิจกรรม
ทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 
95 
3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การส่ือสารภาษาอังกฤษใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 45 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
เฉล่ีย 2 ขึ้นไป ร้อยละ 55 

1. มี วัสดุ-อุปกรณ์ / ส่ือ
การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมและมี
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมทาง
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และกิจกรรมอื่น ๆ  
ร้อยละ 95 
3. ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 45 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเฉล่ีย 2 ขึ้น
ไป ร้อยละ 55 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 64 
- 

กันยายน 65 
 

15,000 ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
 

แบบ ผง.2 



 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 5. กิจกรรม English and 

Chinese Competition 
(ประกวดและแข่งทักษะ
ภาษาอังกฤษ / ทักษะ
ภาษาจีน) 

เชิงคุณภาพ 
1. มี วัสดุ-อุปกรณ์ / ส่ือ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน 
2. ผู้เรียนเข้าร่วมและมี
ความพึงพอใจในกิจกรรม
ทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และกิจกรรมอื่น ๆ  
3. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การส่ือสารภาษาอังกฤษ
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับ
ดี 
4. ผู้เรียนนำความรู้ด้าน
ภาษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจำวัน 
และการศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะภาษาไทย  
กลยุทธ์ ท่ี    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 
                  กลยุทธ์ที่ 6        สนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้    
ผู้รับผิดชอบ นายบุญพา  สิทธิศักด์ิ   นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ  นางสาวอมร ช่วยพันธ์  
  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
-นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้ทักษะทางภาษาไทย
ได้ดีขึน้ 
-นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิชาภาษาไทย 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียน
ด้านทักษะ
ภาษาไทย/กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน/
กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะด้าน
ภาษาไทย/ผลิตส่ือ
นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

1.มีส่ือนวัตกรรมช่วยสอน 
จำนวน 3 เรื่อง 
2.มีกิจกรรเพิ่มทักษะทาง
ภาษาไทยในวันสำคัญ
ทางภาษาไทย 2 ครั้ง คือ 
   -วันสุนทรภู่บูรณาการ
วันต่อต้านยาเสพติด 1 
ครั้ง 
    -วันภาษาไทยแห่งชาติ  
1 ครั้ง. 
3. มีกิจกรรมชุมนุมเสริม
ภาษาไทย 1 ชุมนุม 
4.  มีกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่ือการเรียนการ
สอนตามท่ีกำหนดเป็น
เป้าหมาย 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ในรายวิชาภาษาไทย
สูงขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์
คะแนนสอบใน
ระดับชาติสูงขึ้น 
 

1 พ.ย. 2564   
ถึง  31 ส.ค. 
2565 
 

13,000 - นายบุญพา สิทธิศักดิ์ 
- นางแฉล้ม ศรีสุวรรณ 
- นางสาวอมร  ช่วยพันธ์ 



 

ช่ือโครงการ     รับสมัครและปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4  
กลยุทธ์ ท่ี      1  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21  
ผู้รับผิดชอบ        กลุ่มบริหารวิชาการ  

1. นายวิรัตน์  ขุนราช      2. นายสุธน  ขวัญแก้ว    3.  นายเอกชัย  มงชู 
           4. นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิว    5. นางสาวสุดสวาท ประสานสงฆ์ 

 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ผู้เรียนสามารถปรับตัวเอง 
ให้เข้ากับสังคมใหม่ได้ 
  2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ถูกต้อง เหมาะสม กับ
ความต้องการของสถานศึกษา 
  3.  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ ครู  
และสถานศึกษาของตนเอง 

 
 

1.จัดทำโครงการ และขอ
อนุมัติโครงการ 
2.วางแผนดำเนินงาน 
       - ทำไวนิลรับสมัคร
นักเรียน 
 3.  ข้ันดำเนินการตามแผน 
    - จัดทำเอกสาร 
   - แบ่งนักเรียนเปน็ 5 ฐาน 
       - ฐานคณิตศาสตร์ 
       - ฐานภาษาไทย 
      -  ฐานวิทยาศาสตร์ 
     -  ฐานภาษาต่างประเทศ 
      - ฐานรัก ก.ส. 
(คณะกรรมการนักเรียน ) 
    นักเรียนเข้าปรับความรู้
ตามฐาน 
 โรงเรียนเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนและคณะครู   
4 ประเมินผล  รายงานผล
ตามโครงการ 
 
 
 

1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
4   จำนวน  100  คน 
2.เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม 
สิ่งแวดล้อม และ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี  ตลอดจน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1.ความพึงพอใจต่อ
คณุลักษณะของนักเรียนไม่
ต่ำกว่าระดับดี 
2.ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อ
สถานศึกษา 
3. ผู้เรียนปรับตัวเอง ให้
เข้ากับสังคมใหม่ได้ร้อยละ 
100 

พ.ย. 64- ก.ค. 65    10,000 1.นายวิรัตน์ ขุนราช  
2 นายสุธน ขวัญแก้ว 
3 นายเอกชัย มงชู 
4 น.ส.กาญจนา  
เจียรต้ิว  
5 น.ส.สุดสวาท  
ประสานสงฆ์   

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    ตามรอยพ่อ  อยู่อยา่งพอเพียง 
กลยุทธ์ ท่ี 2   ปรบัปรงุระบบบริหารและการจดัการศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้รบัผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิวและครกิูจกรรมตามรอยพ่อ  อยู่อย่างพอเพียง 

วตัถปุระสงค ์ กิจกรรม เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 
1. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรยีนมคีวาม
พอเพยีงโดยผ่าน
กจิกรรมตามรอยพ่อ  
อยู่อยา่งพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. กจิกรรมจดัซือ้
วสัดุ  
  2. กจิกรรมหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงกบัชวีติ 
  3. กจิกรรมปุ๋ ยหมกั 
พอเพยีง 
  4. กจิกรรมสวนผกั 
พอเพยีง 
  5. กจิกรรมตลาด
นัดนักเรยีน 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรยีนรอ้ยละ  100  

เขา้ร่วมกจิกรรมตาม
รอยพ่ออยูอ่ย่าง
พอเพยีง 

2. นักเรยีนรอ้ยละ 95  
ผ่านการประเมนิ
กจิกรรมตามรอยพ่ออยู่
อย่างพอเพยีง 

3. ผลการประเมนิ
คุณลกัษณะและค่านิยม
ทีด่ขีองนักเรยีนไดร้ะดบั
ดขีึน้ไป  รอ้ยละ  92    

เชิงคณุภาพ 
1. นักเรยีนมคีุณลกัษณะ

และค่านิยมทีด่ตีามที่
สถานศกึษาก าหนด 

 
 
 

 

1. จดัซื้อวสัดุครุภณัฑ์
ไดค้รบเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา 
3. นักเรยีนมคีวามรู้
และประยุกต์ใชห้ลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงได ้
4. ผลการประเมนิ
คุณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ขีอง
นักเรยีนไดร้ะดบัดขีึน้
ไป  รอ้ยละ  92   
 

ต.ค. 64-ก.ย. 65 15,000 นางสาวกาญจนา   
เจยีรติ้ว  และครู
กจิกรรมตามรอยพ่อ 
อยู่อยา่งพอเพยีง 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2564 
กลยุทธ์ ท่ี  1  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิวและกลุ่มการบรหิารวิชาการ   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบ O-NET  ปีการศึกษา  
2564 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ  
O-NET  เฉล่ียรวมทุกวิชามีค่า
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนของครูให้ดีขึ้นกว่าในปี
การศึกษา  2563 
 

1. ทบทวนความรู้ก่อน
สอบ 

2. เช่าเหมารถรับส่ง
นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  

ท่ีสมัครใจสอบและนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  6  ทุกคน 

2. ครูผู้สอนรายวิชาท่ีสอบ 
 O-NET   

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เตรียมความพร้อม

ก่อนการสอบ O-NET   
2. นักเรียนมีความสะดวกสบาย

และปลอดภัยในการเดินทางไป
สอบ O-NET   

3. ผลการทดสอบ O-NET   ปี
การศึกษา  2564 เฉล่ียรวม
เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563. 
 

 
 
 
 
 
 

1.จำนวนนักเรียนและครูท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมการเตรียมความ
พรอ้มก่อนการสอบ O-NET   
2. ผลการทดสอบ   O-NET  
ของปีการศึกษา 2564 เฉล่ีย
รวมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  
2563 

ต.ค. 64- 
พ.ค. 65 

7,400 น.ส. กาญจนา   
เจียรต้ิว 

และกลุ่มการ
บริหารวิชาการ 

 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาคุณภาพวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ ท่ี  1  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิวและกลุ่มการบรหิารวิชาการ   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) เพื่อพัฒนางานวิชาการ มี

การดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน 

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ก าร เรี ยน การสอ น และ
ร่วมมือกับกลุ่มงานต่าง ๆ  

4) เพื่อให้การดำเนินงาน
ร่วมกับผู้ปกครอง และ
หน่วยงานภายนอกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ท้ังโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

1. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ 
ครุภํณฑ์  
2. กิจกรรมแก้ปัญหา
นักเรียนท่ีมีผลการ
เรียนไม่พงึประสงค์ 
3. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองเพื่อแจ้งผล
การเรียน 
4. กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
1. มีวัสดุเพียงพอสำหรับการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรของนักเรียนทุกช้ัน
ทุกวิชาเฉล่ียร้อยละ 55 ได้ 
2.00 ข้ึนไป 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปี
การศึกษา 2564 เพิ่มสูงขึ้น  

เชิงคุณภาพ 
4. นักเรียนได้รับการพฒันาให้มี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 

1. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้ครบ
เป็นไปตามกำหนดเวลา 

2. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

3. ผลการประเมินโครงการ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรของนักเรียน
ทุกช้ันทุกวิชา   เฉล่ียร้อย
ละ 55 ได้ 2.00 ข้ึนไป 

5. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขัน้
พื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2564 เพิ่ม
สูงขึ้น 

 
 
 
 

 
 

ต.ค. 64- 
ก.ย. 65 

90,000 นางสาว
กาญจนา  

 เจียรต้ิวและ
กลุ่มการบริหาร

วิชาการ 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ ท่ี  1  1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิวและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
2.  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาของนักเรียน 
3.  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. วิทยาศาสตร์
ออนไลน ์

3. ประกวดโครงงาน/ 
ส่ิงประดิษฐ์ ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

4. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลการเรียน
เฉล่ียในรายวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  2.00 ข้ึนไป  
ร้อยละ 60 
2. นักเรียนมีผลการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์ 
ผลการประเมินจุดเน้นใน
การแสวงหาความรู้เพื่อ
การแก้ปัญหาและผลการ
ประเมินโครงงาน/
ส่ิงประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ  76 
3. ผลการความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและ
การส่ือสารของนักเรียน 
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการ

พฒันาให้มีคุณภาพ

1. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ได้
ครบเป็นไปตามกำหนดเวลา 
2. นักเรียนมีผลการเรียน
เฉล่ียในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
2.00 ข้ึนไป  ร้อยละ 60 
3.นักเรียนมีผลการประเมิน
การคิดวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินจุดเน้นในการ
แสวงหาความรู้เพื่อการ
แก้ปัญหาและผลการ
ประเมินโครงงาน/
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ  76 
4.ผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร
ของนักเรียน ระดับดีขึน้ไป 
ร้อยละ 80 
5. ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปี

ตุลาคม  64  -  
กันยายน  65 

55,800 นางสาวกาญจนา  
เจียรต้ิว  และครู
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

แบบ ผง.2 



 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา  2564   ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 

 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  
กลยุทธ์ ท่ี  1  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวกาญจนา  เจียรต้ิวและกลุ่มการบรหิารวิชาการ   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อประเมินเอกสาร

หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนกระแส
สินธุ์วิทยาให้มีความทันสมัย
และถูกต้องสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 
2562 

2. อบรมความรู้เรื่อง
การ  พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. อบรม ขยายความรู้
สู่ครูในโรงเรียน 

4. จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา พ.ศ. 
2564 

เชิงปริมาณ 
     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยา  8  กลุ่มสาระ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับ
การประเมินและปรับปรุง 
เชิงคุณภาพ 
      หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  8  
กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยถูกต้องและสมบูรณ์ 

6. หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  
8  กลุ่มสาระ  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้รับการ
ประเมินและปรับปรุงให้
ทันสมัยและถูกต้อง
สมบูรณ์ 

ธ.ค. 2564 - 
ก.ย. 2565 

6,000 น.ส. กาญจนา 
เจียรต้ิว 

และกลุ่มการ
บริหารวิชาการ 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
กลยุทธ์ ท่ี    1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม   นายเอกชัย  มงชู 
   นางอรทัย  คงสุวรรณ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
คำนวณสูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์และ
ตระหนักในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาการเรียน
การสอน (จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ จัดทำส่ือ 
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน และ
นวัตกรรม ) 
2. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์
(จัดการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ซูโดกุ แข่งขัน
ทักษะคณิตศาสตร์ 
Online/Onsite) 
3. เลขลับสมอง 
(เสริมสร้างทักษะการ
คิดด้วยเกม
คณิตศาสตร์) 

เชิงปริมาณ 
1. ครูประจำวิชามีส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรมการเรียนรู้ 
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
จำนวน 60 คน 
3. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการคิด
ด้วยเกมคณิตศาสตร์ 
จำนวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์ และมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับ 2 ข้ึนไป ร้อยละ 
70 
2. นักเรียนมีความ 
สามารถในการคิด
คำนวณระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 60 

พ.ย.64 - ส.ค.65 15,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์   

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    แต้มสีโชว์ศิลป์ 
กลยุทธ์ ท่ี 1   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้น
ไป มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
วิชาศิลปะให้ดีขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เสริมสร้างความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีดี 

1.จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
ซึ่งมีกิจกรรม  ดังนี ้
-กิจกรรม “เด็กอวดดี” 
4.ประเมินผล/สรุปผล
โครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 60 
คน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ร้อยละ 80 
-นักเรียนกล้าแสดงออก
ทางด้านศิลปะ ร้อยละ 
80 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 80  
-นักเรียนมีความรักความ
สามัคคีใน 
หมู่คณะ ห่างไกลจากยา
เสพติด 
 -นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกเพิ่มขึ้น 

1 พ.ย. 64 – 31 ส.ค. 
65 

16,165.55 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    แต้มสีโชว์ศิลป์ 
กลยุทธ์ ท่ี 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 80 
ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้วิชาศิลปะให้ดีขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน เสริมสร้างความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีดี 

1.จัดทำโครงการและเสนอ
ขออนุมัติ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติกิจกรรมโครงการ
ซึ่งมีกิจกรรม  ดังนี ้
-กิจกรรม “เด็กอวดดี” 
4.ประเมินผล/สรุปผล
โครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 60 
คน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางด้าน
ศิลปะ ร้อยละ 80 
-นักเรียนกล้า
แสดงออกทางด้าน
ศิลปะ ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 80  
-นักเรียนมีความรักความ
สามัคคีใน 
หมู่คณะ ห่างไกลจากยา
เสพติด 
 -นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกเพิ่มขึ้น 

1 พ.ย. 64 – 31 
ส.ค. 65 

16,165.55 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    พัฒนาทักษทางด้านกีฬาและคุณภาพการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลยุทธ์ ท่ี  1  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ  นายคุณากร  ชุมปลา 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้กฎกติกาใน
การแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 
4. เพ่ือพัฒนาทางด้านกีฬาของ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันวางแผน 
1. วางแผน 
ข้ันดำเนินการ 
1. พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน 
2. แข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน
และนอกสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 
ข้ันติดตามผล 
1. ประเมิน/สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เฉลี่ย 2.5 
ข้ึนไป 
2. ร้อยละ 89 ของ
นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
เชิงคุณภาพ 
1. กลุ่มสาระฯมีอุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอน
เพียงพอและหลากหลาย 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
4. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามความ
ถนัดและความสนใจ 
 
 
 
 

 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 2.5 
ข้ึนไป ร้อยละ 85 
2. นักเรียนร้อยละ 89 มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 
 
 

 
1 พ.ย. 64 

 
 

      1 พ.ย. 64 
 
 
 
 

31 ส.ค. 65 

 
 
 
 

57,000 

นายคุณากร  ชุมปลา 
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ    ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ ท่ี  3           พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสาวอรพิน  เรืองศร ี  2. นางสาวอาริษา  สีเต็ม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ มีความใส่ใจใน
สุขภาพและ สามารถดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะทำงาน
เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงาน นำเสนอ
โครงการ และ 
มอบหมายงาน 
2. งานสนับสนุนการ
บริหาร จัดการงาน
บุคคลและการพัฒนา
ระบบสำนักงานโดยใช้
เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศ 
   2.1 สำรวจความ
ต้องการใช้ วัสดุต่างๆ 
ในแต่ละกิจกรรม  
    - จัดซื้อ จัดหา วัสดุ 
ตามท่ีต้องการ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี และมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อย
ละ 90 ได้เข้ารับการ
อบรม สัมมนา/
ศึกษาดู งาน อย่าง
น้อย 20 ช่ัวโมงต่อปี 
 

1. กิจกรรมสนับสนุน 
การบริหารจัดการงาน 
บุคคล 
2. กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ บุคลากร 
(Healthy Line) 
3. กิจกรรมประชุม 
พัฒนาคร ู
4. กิจกรรมสร้างขวัญ
กำลังใจ 
5. กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสาขาท่ีขาดแคลน 

ก.ย.64 -  ส.ค.65 332,185.73 1.นางสาวอรพิน 
          เรืองศรี 
2.นางสาวอาริษา    
             สีเต็ม 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
กลยุทธ์ ที่  2  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

ผู้รับผิดชอบ นายสมพร  สุขเกษม      นางอรทัย  คงสุวรรณ นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์      นางสาวอมร  ช่วยพันธ ์
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
1. เพื่อให้การบริหารงาน
แผนงาน การเงิน การบัญชี 
ก ารพั ส ดุ และ สิ น ท รัพ ย์
ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
2. เพื่อให้ระบบงานแผนงาน 
การเงิน การบัญชีและพัสดุ
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น  มี ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน ท่ี ส อ ดค ล้ อ ง
สัมพันธ์กัน  
3 .  เพื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคให้มีความ
สะดวก 
4 .  เพื่ อ จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
  1 .1  ศึ ก ษ าน โย บ าย ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  1.2 ศึกษาผลการดำเนิน
โครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
  1 .3  ศึ ก ษ าบ ริ บ ท แ ล ะ
สภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
  - จัดทำโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (D) 
  - ประชุมคณะทำงานเพื่อ
ช้ี แ จ ง โค ร ง ก า ร ฯ  แ ล ะ
มอบหมายภาระงาน 
   
    

เชิงปริมาณ 
มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจำปีงบประมาณ 
2565 จำนวน 3 เล่ม 

 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 
 

 
ก.ย. 64 

 
ต.ค. 64 

 
ต.ค. 64 

 
 
 
 

พ.ย. 64 
 
 
 
 

 

 นายสมพร  สุขเกษม 
นางอรทัย  คงสุวรรณ 

นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค ์
นางสาวอมร  ช่วยพันธ์ 

 

แบบ ผง.2 



 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

  - จัดทำเอกสารเอกสาร
แผนปฏิบั ติการ /เอกสาร
โครงการ ปี งบประมาณ 
2565 
  - ประชุมคณะกรรมการ
แผน งาน  แ ละข อ ความ
เห็ นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
   - ก ำ กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงาน และประเมิน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 
2565 
   - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบั ติงาน/โครงการและ
ก าร ใช้ จ่ า ย เงิ น  เมื่ อ ส้ิ น
ปีงบประมาณ 2565 
- งานบริหารสาธารณูปโภค 
 

 

3 .ส ถ า น ศึ ก ษ า มี
เอกสารแผนปฏิบั ติ
ก า ร  / เ อ ก ส า ร
โ ค ร ง ก า ร 
ปีงบประมาณ 2565 
เชงิคุณภาพ 
1. โรงเรียนกระแส
สิ น ธุ์ วิ ท ย า มี
ระบบงานแผนงาน 
การเงิน  การบัญ ชี
และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปั จ จุ บั น               
มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 
2 . ส ถ าน ศึ ก ษ ามี
ระบบสาธารณูปโภค
ท่ีอยู่ในสภาพดีใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โภ ค มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแผนปฏิบัติการ 
/ เอ ก ส าร โค ร ง ก า ร 
ปีงบประมาณ 2565 
 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาฯเห็นชอบ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 
 
 
 

พ.ย. 64 
 
 
 

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 
 
 
 
 

ส.ค. 65 
 

 
 
ก.ย. 64 - ส.ค. 65 
 

430 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

380 
 
 
 

175,000 
 
 

 



 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - พัฒนาระบบการเงิน/บัญช ี

- พัฒ นางานพัส ดุ  / งาน
ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
/ งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 3. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
นิเทศติดตามการดำเนินงาน 
ให้ เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการฯ กำหนด               
4. ขั้นประเมินและรายงาน
ผล (A) 
  - สรุปประเมินโครงการฯ 
  - จัดทำรายงานโครงการฯ  
นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ครูและบุคลากร
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
งานแผนงาน การเงิน 
การบัญชีและพัสดุได้
อ ย่ า ง รวด เร็ ว เป็ น
ปัจจุบันถูกต้องตาม
ระเบียบในระดับดี 
5. มีการนิเทศติดตาม
การดำเนิ น งาน ให้
เป็นไปตามภาระงาน
ท่ีโครงการฯ กำหนด   
6. ป ร ะ เมิ น แ ล ะ
รายงานผลโครงการ/
นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
             

- ระบบงานแผนงาน 
การเงิน การบัญชี และ
พั สดุของโรง เรียนมี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ต า ม
ระเบียบเป็นปัจจุ บัน
และสามารถตรวจสอบ
ได้ 
- การนิเทศติดตามการ
ดำเนินงานโครงการ 
 
 
- รายงานผลโครงการ 
 

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 
 

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 
 
 
 
 

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 
 
 
 

ส.ค. 65 
 

5,654 
 

17,267 
 

 



 

ชื่อโครงการ งานธนาคารโรงเรียน                                                                                                                         แบบ ผง.2 
กลยุทธ์ที่  1     พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวอรพิน  เรืองศรี      2.  ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน      3.  ธนาคารออมสิน       4.  กลุ่มการบริหารท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ หมายเหตุ 
1. เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมการออมเงิน
สม่ำเสมอและสามารถดำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะ
นักเรียนให้เป็นผู้มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบในการทำงาน และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้
หลักการบริหารและการบริการ
ด้านการเงินการธนาคารท่ี
ถูกต้อง 
4. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จัก 
การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

1. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม/รณรงค์นักเรียน
ร่วมกิจกรรมกับธนาคาร
โรงเรียน  
2. ทบทวนบทบาทหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
3. ให้บริการรับฝาก-  
ถอนเงินและเปิดบัญชีใหม่ 
สัปดาห์ละ 1 วัน  
(วันจันทร์) 
4. นำส่งเงินฝากประจำวัน
หรือเบิกถอนเงินให้
ธนาคารออมสิน 
สาขาระโนด  
 

เชิงประมาณ 
1. ร้อยละ 95 นักเรียน
โรงเรียนกระแสสินธุ์- 
วิทยาเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน 
2. ร้อยละ 70 ของ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีพฤติกรรม
การออมเงินสม่ำเสมอ  
3. ร้อยละ 100  
ของนักเรียนท่ีปฏิบัติ 
งานธนาคารโรงเรียน 
มีทักษะการบริหาร
และการบริการด้าน
การเงิน และสามารถ
นำไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้ 
 
  

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีวินัยการ 
ใช้จ่ายเงินมากขึ้น 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมีพฤติกรรม
การออมสม่ำเสมอ 
ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
3. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การจัดการด้านการเงิน 
ท่ีถูกต้อง และนำไป 
ปรับใช้ในการทำงานได้ 

7 ม.ค. 2565 
20 ก.ย. 2565 

3,500 บาท  

 

 



 

ช่ือโครงการ   กส.น่าอยู่ ชีวิตปลอดภัย 
กลยุทธ์ ท่ี 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบ - นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล    
                     - พนักงานบริการ และนักการทุกคน 

 
วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้
พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาสถานท่ีให้มี
ความปลอดภัย และน่าอยู่ 
3. เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันโรคระบาด 
(โควิด19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทำโครงการและเสนอขอ
อนุมัติ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติกิจกรรมโครงการซึ่ง
มีกิจกรรม  ดังนี้ 
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
-จัดทำท่ีกั้นนกพิราบ 
-ทำศาลา และทางเช่ือม
ระหว่างอาคารเรียน 
-ความปลอดภัยห่างไกลโรค
ระบาด 
4.ประเมินผล/สรุปผล
โครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 

เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
     ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

1พ.ย.64- 
31ส.ค.65 

461,100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   ประชาสัมพันธ์และเสียงตามสาย 
กลยุทธ์ ท่ี   กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัด ปรับปรุงระบบส่ือ แหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT) และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้
ผู้รับผิดชอบ  นายวรากร  โรจนรักษ์  นายแวรอนิง แวเด็ง 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1) เพิ่มคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้มี
การแสดงออกทางความคิดโดยออกมาใน
รูปแบบการจัดรายการเสียงตามสาย
ภายในโรงเรียน 
3) เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาอย่างท่ัวถึง  
4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นท่ีจัด 
5) เพื่อสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
6) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา  
 

1.กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
 
2.เครื่องขยายเสียง
และลำโพง 
บริเวณโรงเรียน    
 
3.รายงานผลการ
ดำเนินงาน    

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 85 ครูและนักเรียนโรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยา 
เชิงคุณภาพ 
1) ครูและนักเรียนโรงเรียนกระแส
สินธุ์วิทยาได้รับข่าวสาร ชัดเจน 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
2) การบริการมีคุณภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น 
3) นักเรียนได้มีการแสดงออกทาง
ความคิดโดยออกมาในรูปแบบการจัด
รายการเสียงตามสายภายในโรงเรียน 
4) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
อย่างท่ัวถึง 
5) การประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัด การศึกษา
ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

- จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
- ร้อยละ ของนักเรียนท่ี
ได้ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- เครื่องขยายเสียง
หอประชุมและลำโพง
บริเวณโรงเรียนสามารถ
ใช้ได้ท้ังหมด 

1 
พฤศจิกายน 

2564 – 
 31 สิงหาคม 

2565 

15,000 นายวรากร 
โรจนรักษ ์



 

ช่ือโครงการ    พัฒนางานธุรการ : งานสารบรรณ  
กลยุทธ์ ท่ี  .2.            ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชนี  พร้อมมูล / นางสาวอาริษา  สีเต็ม 
   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
1.  เพื่อใหม้ีการบริหารและ
พัฒนางานธุรการ : งานสาร
บรรณท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหง้านธุรการ : งาน
สารบรรณของโรงเรียนมี
ระบบ สะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 

 
เพื่อการดำเนินงาน
ธุรการ งานสารบรรณ
โรงเรียน 

 
เชิงปริมาณ    - ร้อยละ 90  
ของงานธุรการ : งานสาร
บรรณดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ สะดวก รวดเร็ว                                
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
เชิงคุณภาพ   - การ
ดำเนินงานธุรการ : งาน
สารบรรณมีความเป็น
ระบบ สะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้อง  และเป็น
ปัจจุบัน                  - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ-งาน
สารบรรณทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1. การดำเนินงาน

ธุรการ : งานสาร
บรรณ  มคีวาม
เป็นระบบ   
สะดวก รวดเร็ว  
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

2. เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี
ต่อองค์กร 

 
1 พ.ย. 64 – 31 
ส.ค. 65 

 
20,000 

 
ฝ่ายบริหารงาน
ท่ัวไป 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   โภชนาการโรงอาหาร  2565 
กลยุทธ์ ท่ี   5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ  2.นางประนอม ประยูร    3.คณะกรรมการโรงอาหาร 

 วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้นักเรียน ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์
วิทยา ได้รับการบริการ
ด้านโภชนาการท่ีดี และ
เพียงพอ ร้อยละ  100 
2. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์
วิทยา ได้รับการบริโภค
อาหารท่ีสะอาดตามหลัก
โภชนาการ ร้อยละ 100 
3. เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขอนามัย  ร้อยละ 100 

-    - จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 

-    -  ตรวจสอบ
ความสะอาดและ
ความปลอดภัย 
-    -  จัด

สภาพแวดล้อม ให้
สะอาดความ
สวยงาม เหมาะสม 

   -รายงานผล
การดำเนินการจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
-ให้นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้รับการ
บริการด้านโภชนาการท่ีดี และเพียงพอ   
 - เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้รับ
การบริโภคอาหารท่ีสะอาดตามหลัก
โภชนาการ  
 -เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูก
สุขอนามัย 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้รับการ
บริการดา้นโภชนาการท่ีดี และเพียงพอ  
   - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้รับการ
บริโภคอาหารท่ีสะอาดตามหลักโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีผ้ายางปูโต๊ะจำนวน 
60 ผืน 
2. อุปกรณ์น้ำด่ืม  
เครื่องทำน้ำเย็น 1เครื่อง  
ตะกร้า 2 ใบ แก้ว 30 
ใบ  
3.มีการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร เดือนละ 
2 ครั้ง 
4.มีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมตาม
สุขลักษณะ ทุกวัน 
5.มีป้ายกฎกติกาการ
การใช้โรงอาหารจำนวน 
1 ป้าย 

ธ.ค .64- ม.ค.65 
ธ.ค .64- 15
ก.ย.65 
 
 
 

ธ.ค .64- 31
ส.ค.65 
 
 
 

31ส.ค.65 
 

9,250 1.นางแฉล้ม  ศรีสุวรรณ 
2.นางประนอม ประยูร    
 3.คณะกรรมการโรงอาหาร 
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   สร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและงานสารสนเทศโรงเรียน 
กลยุทธ์ ท่ี  2  ปรับปรุงระบบบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มการบริหารท่ัวไป / นางอัจฉราภรณ์  ศรีไสยเพชร   
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.จัดทำรายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (SAR)  ปี
การศึกษา 2564          
3.เพื่อจัดทำสารสนเทศ
โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
เป็นรูปเล่ม 
 
 
 

1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุญาตจัดทำโครงการ 
2.จัดประชุมประเมิน
มาตรฐานการศึกษา 
3.รวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564 
4.จัดทำ SAR ปีการศึกษา 
2564 
5.จัดทำสารสนเทศ
โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ครูทุกคน 
 
2.ได้ข้อมูลครบ
ทุกกลุ่มบริหาร 
 
3.มี SAR  
จำนวน 7 เล่ม 
4.มีสารสนเทศ  
จำนวน 7 เล่ม 
 
 

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา         ทุกคนเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ               
การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.มี SAR ปีการศึกษา 2564  
ของโรงเรียนท่ีสมบูรณ์  
จำนวน 7 เล่ม 
3.มีสารสนเทศของโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564 ท่ี
สมบูรณ์ 
จำนวน 7 เล่ม 

1 พฤศจิกายน 
2564   -  
31 สิงหาคม  2565 

4,000.00 นางอัจฉราภรณ์ 
ศรีไสยเพชร 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
กลยุทธ์ท่ี 5  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
กลยุทธ์ท่ี 7  ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย น้ำใจงาม) 
ผู้รับผิดชอบ - นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล             - พนักงานบริการ และนักการทุกคน 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นสถานท่ีท่ี
น่าอยู่ ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านส่ิงแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีให้น่าอยู่และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

1.จัดทำโครงการและเสนอขอ
อนุมัติ 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.ปฏิบัติกิจกรรมโครงการซึ่งมี
กิจกรรม  ดังนี้ 
-กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียน 
-กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร 
-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา 
-กิจกรรมพิธีวันสำคัญต่างๆ 
-กิจกรรมต้นกล้าใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
-กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องมือ 
4.ประเมินผล/สรุปผลโครงการ 
5.รายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 
 

-ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
80 

1พ.ย.64-31ส.ค. 65 59,427.80 กลุ่มการ
บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย น้ำใจงาม) 
    กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 

ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย   คงสุวรรณ  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อให้ครูได้รู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
3. เพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนกลุ่มเส่ียงและ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
กลุ่มปกติ 
4. เพื่อสร้างความร่วมมือ
กันระหว่าง ครูและ
ผู้ปกครองและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย ความรัก
สามัคคี มีจิตสาธารณะ 

จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- งานสารสนเทศข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและสถิติ 
- กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเสริมสร้างวินัยเชิงบวก 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

- กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
- กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล 

- กิจกรรมกีฬาระหว่างห้อง 
- กิจกรรมปรับพฤติกรรม
นักเรียน 

กลุ่มเส่ียง 
3. ประเมินผลและรายงานผล 
การจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคน 
2. มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เป็นเอกสารและข้อมูลสารเทศ 
3. มีคณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่ายครบทุกห้องเรียน ช้ัน
เรียนและระดับโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการคัดกรอง
และดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ใน
ด้านต่างๆอย่างเต็มศักยภาพ 
2. ครู ผู้ปกครองและชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 

 

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือจาก 
ครูท่ีปรึกษา 
2. นักเรียนมีพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 95 
3. เครือข่ายผู้ปกครองมี
บทบาทในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90 
 

พ.ย. 64  
ส้ินสุด 

ส.ค. 65 

26,398.34 1. นายไพศาล  
คงสุวรรณ 
2. นายบุญพา  
สิทธิศักด์ิ 
3. นางจุรีภรณ์  
น้อยเสงี่ยม 
4. นางอรทัย   
คงสุวรรณ 
5. นางประนอม  
ประยูร  
6. นายแวรอนิง  
แวเด็ง  
7. นายวรากร   
โรจนรักษ ์

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ  โรงเรียนปลอดภัย 

กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข 
          กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย น้ำใจงาม) 
          กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 

ผู้รับผิดชอบ    1. นายไพศาล คงสุวรรณ 2. นายบุญพา  สิทธิศักด์ิ 3. นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม 4. นางอรทัย คงสุวรรณ  
5. นางประนอม ประยรู 6. นายแวรอนงิ  แวเด็ง  7. นายวรากร  โรจนรักษ ์

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อสำรวจจุดเสี่ยงภายใน
โรงเรียนและบริเวณรอบ ๆ 
โรงเรียน  
2. เพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในระดับบุคคลและ
กลุ่มท่ีอยู่ในโรงเรียน 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของการพัฒนาและ
รณรงค์ความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในกฎจราจร ฝกึ
ทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทำสัญญาณมือจราจร พร้อม
นำความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการฝึกปฏิบัติ ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ ผูช้่วย
เจ้าหน้าท่ีจราจร 
 

1. ประชุมคณะครูในกลุ่ม 
การบริหารกิจการนักเรียน 
เพื่อวางแผนการดำเนนิงาน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
- การสำรวจจุดเสี่ยงใน
โรงเรียน 
- การกำหนดบริเวณท่ี
ปลอดภัย 
- การกำหนดกฎเกณฑ์แห่ง
ความปลอดภัย 
- กิจกรรมการอบบรมเชิง
ปฏิบติัการ 
ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
- กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
อาสาจราจร 
- กิจกรรมอาสาจราจร 
3. ประเมินผลและรายงานผล 
การจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน- 
กระแสสินธุ์วิทยา  
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 95 % 
ร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนและ
บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน พร้อมเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงท่ีพบ 
 2. นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 95 %  
รู้วิธีการสร้างเสริมความปลอดภัยในระดับ
บุคคลและกลุ่มท่ีอยู่ในโรงเรียน 
 3. นักเรียน ครู และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 95 %  
เข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาและ
รณรงค์ความปลอดภัยในโรงเรียน 
4. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในกฎจราจร ฝึกทักษะการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการทำสัญญาณมือจราจร พร้อมนำ
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการฝึก
ปฏิบัติ ไปปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ ผูช้่วย
เจ้าหน้าท่ีจราจร 

1. มีระบบป้องกันความปลอดภัย  
จากบุคคลภายนอกและ
สิ่งแวดล้อม 
2. นักเรียน ครูและบุคลากร  
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 90 % 
มีความปลอดภัยจากภัยต่างๆ  
ท้ังอุบัติเหตุ อุบัติภัยและภัยทาง
สังคม  
3. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม 95 % 
มีความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจร  
และมีทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทำสัญญาณมือจราจร   
3. นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม         
100 %  สามารถปฏิบัติหน้าท่ี 
ในฐานะผูช้่วยเจ้าหนา้ท่ีจราจร 
 

มี.ค. 65 
สิ้นสุด 

ส.ค. 65 

30,280 1. นายไพศาล  
คงสุวรรณ    
2. นายบุญพา  
สิทธิศักด์ิ    
3. นางจุรีภรณ์  
น้อยเสงี่ยม    
4. นางอรทัย   
คงสุวรรณ   
5. นางประนอม  
ประยูร   
6. นายแวรอนิง  
แวเด็ง      
7. นายวรากร  
โรจนรักษ ์
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการนักเรียน 

กลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมเอกลักษณ์ โรงเรียนในฝัน อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ (รักษ์ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย น้ำใจงาม) 
    กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 

ผู้รับผิดชอบ นางอรทัย   คงสุวรรณ  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  
ความสำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตาม
หลักการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อใหก้ารจัดกิจกรรม
ของนักเรียนมีรูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึ้น 
3. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของไทย 
4. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้มคุีณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์  
(จิตสาธารณะ รักษ์
ส่ิงแวดล้อม พร้อมวินัย 
น้ำใจงาม) และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

1. จัดทำปฏทิินการ
ปฏิบัติงาน 
2. ดำเนินการจัดกจิกรรม 
-  พิธีการหน้าเสาธง 
-  กิจกรรมสาระน่ารู ้
- เลือกต้ังคณะกรรมการ
นักเรียน ปีการศึกษา 
2565 
- กิจกรรมอบรม
คณะกรรมการนักเรียน 
- กิจกรรมการช่วยจัด
สถานท่ีในการจัด 
- กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมคนดีศรี กส. 
3. ประเมนิผลและ
รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนกระแสสินธุ์-
วิทยาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. คณะกรรมการนักเรียนประจำ 
ปีการศึกษา 2565  จำนวน 1  ชุด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 มคีวาม
สำนึกในความเป็นชาติไทยและ 
ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี 
อันดีของไทย 
2. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์และเป็นท่ียอมรับ 
ของสังคม  
3. คณะกรรมการนักเรียน 
ร้อยละ 95 สามารถจัดกิจกรรม 
ได้หลากหลาย 

1. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความรู้ความเข้าใจและเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
2. นักเรียนร้อยละ 95 มี
ความสำนึกในความเป็นชาติ
ไทยและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีของ
ไทย 
3. นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
4. คณะกรรมการนักเรียน
ร้อยละ 95 สามารถจัด
กิจกรรมได้หลากหลาย 
 

พ.ย. 64  
ส้ินสุด 

ส.ค. 65 

20,000 นางอรทัย  คงสุวรรณ
และคณะกรรมการ
นักเรียน 

 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมช้ันนำในสถานศึกษา   2565 
กลยุทธ์ ท่ี  1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ 1. นายไพศาล   คงสุวรรณ  2. นางประนอม   ประยูร 
  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อมุ่งปลูกฝงัให้ผู้บริหาร 
ครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่  
1. พอเพียง 2. กตัญญู  
3. ซื่อสัตย์สจุริต  
4. ความรับผิดชอบ และ  
5. อุดมการณ์คุณธรรม  
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม  จริยธรรมให้เกิด
ข้ึนกับเยาวชนไทย  โดยใช้
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการหลักของปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง แนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ และ
โรงเรียนคุณธรรม 
3. เพื่อสร้างต้นแบบด้าน
มารยาทไทย ด้านสืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงามให้อยู่คู่
สังคมไทย 

1.จัดทำโครงการเพื่อ
ขออนุมัติโครงการ 
2.ดำเนนิการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ดังนี้ 
   - จัดบรรยากาศ
และกิจกรรมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง กจิกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ ให้
ความรู้หลักธรรม  
พุทธสุภาษิต ป้าย
นิเทศเสียงตามสาย 
กิจกรรมหนา้เสาธง 
   - กจิกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรตินักเรียน
ผู้ปกครอง  
    

เชิงปรมิาณ 
1. นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกคน 
ได้เข้ารับการพัฒนา ส่งเสริม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แนวโรงเรียนวิถีพทุธ พัฒนาการ
เรียนรู้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง  และค่านิยมไทย  12 
ประการ มีต้นแบบด้านมารยาท
ไทย  
2. โรงเรียนกระแสสนิธุ์วิทยาได้
จัดกิจกรรมเพื่อสรา้งเครือข่าย
สายสัมพันธ ์ระหว่างนักเรียน  
ครู  ผู้ปกครองและวัด  
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับ
การย่องเชิดชูเกียรติ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
4. นักเรียนทุกห้องจัดทำความดี
ด้วยกายด้วยการจัดทำโครงงาน
คุณธรรมทุกห้องเรียนอย่างน้อย  
1 โครงงาน 

 

1. มีการจัด
บรรยากาศที่เอือ้ต่อ
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม บริเวณ
อาคารเรียน 1  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2.นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับการ
คัดเลือกเปน็
แบบอย่าง 24 คน 
3.นักเรียนร้อยละ 
100เข้าร่วมกิจกรรม 
และมีสมุดบันทึก
ความดี 
 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564  ถึง วันที่ 31 
สิงหาคม  2565 
 

20,174.50 1. นางประนอม   
ประยูร 
2. นายไพศาล   
คงสุวรรณ  
 

แบบ ผง.2 



 

 
ช่ือโครงการ   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมช้ันนำในสถานศึกษา   2565 
กลยุทธ์ ท่ี  1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 
ผู้รับผิดชอบ 1. นายไพศาล   คงสุวรรณ  2. นางประนอม   ประยูร 
  

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4. เพื่อสร้าง
เครือข่ายสาย
สัมพันธ ์ระหว่าง 
นักเรียน ครู   
ผู้ปกครอง และ 
วัด (บวร) และ 
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ได้รับ
การย่องเชิดชู
เกียรติ ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
5. เพื่อให้นักเรียน
ในแต่ละห้อง
ร่วมกัน 
ทำดีด้วยกายด้วย
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

- กิจกรรมธนาคารความ
ดีบันทึกการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง หลักธรรมมา
ใช้ในชีวิตประจำวนั
กิจกรรมจิตสาธารณะ 
   - นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
ณ วัดใกล้บ้านร่วมกับ
ชุมชน 
 - กิจกรรมประกวด
มารยาทไทย 
 - กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรมนักเรียนอบรม
และจัดทำโครงงาน
คุณธรรม 
3.รายงานผลการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และผู้บริหาร โรงเรียน
กระแสสนิธุ์วิทยา ร้อยละ 95 มคีุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนวโรงเรียน  วิถีพุทธ  
มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง และมจีิตสำนึกในความ
เป็นไทย ตามนโยบายของ ค่านิยมไทย  
12 ประการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวนั  
มีต้นแบบด้านมารยาทไทย  
2. โรงเรียนกระแสสนิธุ์วิทยาได้จัด
กิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสายสัมพนัธ์ 
ระหว่างนักเรียน  คร ู ผู้ปกครองและวัด 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับการย่อง
เชิดชูเกียรติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จำนวน 24 คน 
4. นักเรียนทุกห้องจัดทำความดีด้วยกาย 
ด้วยการจัดทำโครงงานคุณธรรมทุก
ห้องเรียนสง่ผลให้นักเรียนมี ความรัก 
ความสามคัคี มคีุณธรรมเพิ่มข้ึน 
 

4.นักเรียนร้อยละ 100 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน  
ณ วัดใกล้บ้าน ร่วมกับ
ชุมชน 
5  นักเรียนร้อยละ 95 
แสดงออกถูกต้องด้าน
มารยาทไทยตามแบบ
วัฒนธรรมไทย 
6. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้ร่วมจัดทำดีด้วยการ
โดยจัดทำโครงงาน
คุณธรรม 
 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564  ถึง วันที่ 31 
สิงหาคม  2565 
 

20,174.50 1. นางประนอม   
ประยูร 
2. นายไพศาล   
คงสุวรรณ  
 

แบบ ผง.2 



 

ช่ือโครงการ   ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนสีขาว) 
กลยุทธ์ ท่ี   กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเหมาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กให้เข้มแข็ง 
ผู้รับผิดชอบ นายวรากร  โรจนรักษ ์
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
สุขภาพพลานามัย 
ท่ีสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน 
2.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
จิตใจท่ีเข้มแข็งให้แก่นักเรียน 
3.  เพื่อสร้างความตระหนักด้าน
พิษภัยของยาเสพติดในระดับ
สถานศึกษาและระดับประเทศ 
4.  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน 
เฝ้าระวัง ยาเสพติดท้ังใน
สถานศึกษา  
5.  เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และ
ป้องกัน ยาเสพติดอย่างในชุมชน
บ้านเกิด 
6.  เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยปราศจากจุดเส่ียงหรือ
แหล่งมั่วสุมยาเสพติด 

1.จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 
 1)  วันต่อต้านยาเสพติด 
 2)  วันงดสูบบุหรี่ 
 3)  ห้องเรียนสีขาว 
2. รายงานผลการจัด
กิจกรรม พร้อมสรุปและ
รายงานผล 
 

เชงิปริมาณ 
1. นักเรียน คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนกระแสสินธุ์
วิทยา เป็น ผู้มีพลานามัยท่ี
สมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็งไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถ
ร่วมเป็นกำลังของสังคม 
ประเทศชาติ ในการต่อต้าน 
ยาเสพติด 
2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียน
กระแสสินธุ์วิทยา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและสามารถร่วมเป็น
กำลังของสังคม ประเทศชาติ 
ในการต่อต้านยาเสพติด 
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยปราศจากจุดเส่ียง 
ด้านยาเสพติด 

1. สังเกต
พฤติกรรมของ
นักเรียน 
2. แบบสอบถาม 
3.  ผลจากกการ
สำรวจนักเรียน 
 

1 พฤศจิกายน 
2564 

–  
31 สิงหาคม 

2565 

 
6,000 

นายวรากร   
โรจนรักษ ์

 



 

ส่วนท่ี 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษา ท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจึงได้กำหนด
ปัจจัยความสำเร็จและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อน 
 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานตามภารกิจ  พันธกิจ  กลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 

1. งบประมาณที่โรงเรียนรับจากโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (การจัดการเรียน
การสอน)  

 
 

รายการ 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
เงิน/คน/ภาค 

 

รวมเงิน 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนท่ี 2/64 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
183 
84 

 
1,750 
1,900 

 
320,250 
159,600 

 
1 พ.ย. 64 – 30 มี.ค. 65 

ภาคเรียนท่ี 1/65 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
199 
83 

 
1,750 
1,900 

 
348,250 
157,700 

1 เม.ย. 65 – 30 ต.ค. 65 
 

รวมเงินทั้งสิ้น 985,800  
 

2. เงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (จ่ายเป็นค่าจ้างสอนภาษาต่างประเทศ) 
 

ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2564 183 500 91,000 
ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2564 84 500 42,000 
ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2565 199 500 99,500 
ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 83 500 41,500 

รวม 274,000 
 
3. งบประมาณค่าคงที่ 
 

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ลูกจ้างช่ัวคราว 216,161 274,000  ระดมทุน 
2 การไปราชการของครู (อบรม/สัมมนาภายใน-ภายนอก) 80,000  
3 ค่าสาธารณูปโภค 175,000  

รวม 1 โครงการ  2  งาน 471,161  
 



 

สรุปงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรสู่กลุ่มการบริหาร 
        1) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร       =     985,800 บาท 
        2) งบประมาณคงท่ี            =        471,161 บาท 
        3) คงเหลือ (1)-(2)     =        514,639     บาท  
 

4. งบที่นำไปจัดสรรตามกลุ่มบริหาร   จำนวน   514,639      บาท 

 

ท่ี รายการ ร้อยละ จำนวนเงิน 
1 วิชาการ 61 313,929.79 

2 งบประมาณ 5 25,731.95 

3 บุคคล 7 36,024.73 

4 ท่ัวไป 20 102,927.80 

5 กิจการนักเรียน 6 30,878.34 

6 สำรองจ่าย 1 5,146.39 

รวม 100 514,639 
 
 

5. งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  247,405   บาท     
 

 

รายการ 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
เงิน/คน/ภาค 

 

รวมเงิน 
 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนท่ี 2/64 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
183 
84 

 
440 
475 

 
80,520 
39,900 

 
1 พ.ย. 64 – 30 มี.ค. 65 

ภาคเรียนท่ี 1/65 
ม. ต้น 

ม. ปลาย 

 
199 
83 

 
440 
475 

 
87,560 
39,425 

1 เม.ย. 65 – 30 ต.ค. 65 

รวมเงินทั้งสิ้น 247,405  

 
งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีที่ผ่านมา  200,000   บาท     
= 247,405 + 200,000 
รวมงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  447,405  นำไปจัดสรรตามกิจกรรม 

 

ท่ี รายการ ร้อยละ จำนวนเงิน 
1 วิชาการ 35 156,591.75 
 2 คุณธรรม 30 134,221.50 
3 ทัศนศึกษา 20 89,481.00 
 4 ICT 15 67,110.75 

รวม 100 447,405.00 
 

 



 

 
ปัจจัยความสำเร็จ 
 1.  ปรับวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในจุดเน้นการพัฒนา 
 2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและใช้วงจรการ
พัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 
 3.  เช่ือมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4.  บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 
กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 1.  ส่ือสารทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมายการให้บริการ 
ให้บุลากรรับรู้และเข้าใจตรงกัน 
 2.  จัดโครงสร้างกระบวนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติ
งานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 4.  ดำเนินงาน / กิจกรรม / โครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 
 5.  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 
 6.  สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีสู่สาธารณชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
7 ตุลาคม - 

 25 ตุลาคม 2564 
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการ
ปีงบประมาณ 2564 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

Google 
Form 

 
26 - 29 ตุลาคม 

2564 
สรุปผลการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/
งาน/โครงการปีงบประมาณ 2564 

คณะกรรมการแผนงาน  

8 - 9 พฤศจิกายน 
2564 

ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบั ติการ
ประจำปงีบประมาณ 2565 

กลุ่มการบริหาร 
คณะกรรมการแผนงาน 

 

10 - 20
พฤศจิกายน 2564 

 

เขียนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

21 - 25
พฤศจิกายน 2564 

ร ว บ ร ว ม  พิ จ า ร ณ า ง า น /โ ค ร ง ก า ร 
ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มบริหาร  

26 - 30
พฤศจิกายน 2564 

- ส่งเอกสารโครงการปีงบประมาณ 2565 
(ฉบับพิมพ์)  

หัวหน้ากลุ่มบริหาร/ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

26 พฤศจิกายน  
-  

1 ธันวาคม 2564 

- รวบรวมเอกสารโครงการ  
- จัดทำรูป เล่ม เอกสารแผน ปฏิ บั ติ การ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

คณะกรรมการแผนงาน  

3 ธันวาคม 2564 - เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2 5 6 5 ข อ ง ส ถ าน ศึ ก ษ า ต่ อ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

คณะกรรมการแผนงาน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

6 มกราคม 2565 
– 

31 สิงหาคม 2566 

- ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร /ก ลุ่ ม ส าร ะ ก าร เรี ย น รู้
ดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 
- ป ร ะ เมิ น กิ จ ก ร ร ม /ง า น /โ ค ร ง ก า ร 
ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กลุ่มบริหาร/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 
หมายเหตุ   ตารางเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 



 

 

 
 
 
 

 

คำส่ังโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ท่ี  52/2564 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการแผนงานโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
------------------------------------------------ 

   

  ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
เพื่อให้การบริหารโรงเรียนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยการมอบอำนาจตาม
ความในมาตรา  27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547   จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการแผนงาน ของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  ดังนี้ 
 

   1.   นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล  ประธานคณะกรรมการ 
2.   นายไพศาล  คงสุวรรณ  รองประธานคณะกรรมการ 

   3.   นางสาวอรพิน เรืองศรี   กรรมการ 
   4.   นายวิรัตน์    ขุนราช   กรรมการ 
   5.   นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล  กรรมการ 

 6.   นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์  กรรมการ 
7.   นางสาวอมร  ช่วยพันธ์  กรรมการ 

 8.   นายบุญพา  สิทธิศักดิ ์  กรรมการ 
 9.   นางสาวอาริษา สีเต็ม   กรรมการ 

10.  นายสมพร  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 
11.  นางอรทัย  คงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 

   

ส่ัง  ณ  วันท่ี  23  กันยายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 

      (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

คำส่ังโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
ท่ี  60/2564 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------------------    

    ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา จะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  ระหว่างวันท่ี     7 
พฤศจิกายน – 24  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2565  ดังต่อไปนี้ 
    1.  คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี  กำหนดกรอบนโยบายและมาตรการในการดำเนินการของ
โรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  พิจารณางบประมาณ  ให้ความเห็น ชอบหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาอนุมัติงาน/โครงการ  ติดตามแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565  ประกอบด้วย 
  1.1   นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล ประธานคณะกรรมการ 
            1.2   นายไพศาล คงสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการ 
  1.3   นางสาวอรพิน เรืองศรี  กรรมการ 
  1.4   นายวิรัตน์  ขุนราช  กรรมการ 
  1.5   นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล กรรมการ 

1.6   นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์ กรรมการ 
1.7   นางสาวอมร ช่วยพันธ์ กรรมการ 
1.8   นายสมพร  สุขเกษม  กรรมการและเลขานุการ 

  1.9   นางอรทัย  คงสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
    2.  คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าท่ี  พิจารณาขอบข่ายของงานในหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ วิเคราะห์
และพัฒนางานตามนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาของกระทรวง เขียนงาน/โครงการ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ เมื่อส้ินปีงบประมาณ  ประกอบด้วย 

2.1   คณะทำงานกลุ่มการบริหารวิชาการ 
 2.1.1   นายวิรัตน์   ขุนราช   ประธานกรรมการ 
 2.1.2   ครูในกลุ่มการบริหารวิชาการ ทุกคน กรรมการ 
2.2   คณะทำงานกลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 2.2.1   นายสมพร   สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
 2.2.2   ครูในกลุ่มการบริหารงบประมาณ ทุกคน กรรมการ 
2.3   คณะทำงานกลุ่มการบริหารบุคคล 
 2.3.1   นางสาวอรพิน   เรืองศรี   ประธานกรรมการ 
 2.3.2   ครูในกลุ่มการบริหารบุคคล ทุกคน  กรรมการ 

/2.4    คณะทำงานกลุ่มการบริหารทั่วไป...... 



 

2.4   คณะทำงานกลุ่มการบริหารท่ัวไป 
 2.4.1   นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล    ประธานกรรมการ 
 2.4.2   ครูในกลุ่มการบริหารท่ัวไป ทุกคน  กรรมการ 
2.5   คณะทำงานกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน 
 2.5.1   นายไพศาล   คงสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
 2.5.2   ครูในกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน ทุกคน กรรมการ 

     3.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    มีหน้าท่ี  จัดเตรียม เอกสาร  ประสานงานและอำนวยความสะดวกใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงาน/โครงการ 
จัดพิมพ์/จัดรูปเล่มเอกสารแผน  ประกอบด้วย 
  1.   นายสมพร  สุขเกษม   ประธานคณะกรรมการ 
  2.   นายไพศาล  คงสุวรรณ  รองประธานคณะกรรมการ 
  3.   นางสาวอรพิน เรืองศรี   กรรมการ 
  4.   นายวิรัตน์    ขุนราช   กรรมการ 
  5.   นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุล  กรรมการ 

6.   นางสาวสุทธิพร แกล้วทนงค์  กรรมการ 
7.   นางสาวอมร  ช่วยพันธ์  กรรมการ 
8.   นายบุญพา  สิทธิศักดิ ์  กรรมการ 
9.   นางสาวอาริษา สีเต็ม   กรรมการ 
10.  นางอรทัย  คงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 
    ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 

  

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  19  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
       (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 
แบบเสนองาน/โครงการ 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา 
 
1.  กลุ่มการบริหาร ....................................................... งาน/กลุ่มสาระฯ  ……………………………………………………… 
 

2.  ชื่อโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3.  ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่       
 

4.  สนอง  
  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี…….….. 
  ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ. 2562-2564 ข้อท่ี…….. 
  สนองค่านิยม 12 ประการ  ข้อท่ี…….. 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อท่ี…….. 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี…….. 

               นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ข้อท่ี…….. 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ข้อท่ี…….. 

  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   ท่ี…….. 

  มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ท่ี 13  องค์ประกอบท่ี ……………… 

  การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาฯ องค์ประกอบท่ี … ด้าน………. 
 มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก   ท่ี ……………… 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   ด้าน ……………………… 

  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม   ด้าน ……………………… 
 มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล   เป้าหมายท่ี ………………………… 

5.  หลักการและเหตุผล 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 

6.  วัตถุประสงค์ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 

7.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

......................................................................................................................................................................... 
เชิงคุณภาพ 
......................................................................................................................................................................... 

 

แบบ ผง.1 



 

8.  ระยะเวลาดำเนินการ  ........................................................................................................................................... 
 

9.  ผู้รับผดิชอบ ............................................................................................................................................ 
 

10.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   …………………………………………………………………………………………………… 
 

11.  สถานที่ดำเนินการ   ………………………………………………………………………………………………….. 
 

12.  ข้ันตอนการดำเนินการ 
 

 

กิจกรรมย่อย/ขั้นตอน 
 

วัน เดือน ป ี
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม 

     

 

13.  งบประมาณที่ใช้ 
  

รายการ / ประเภทเงิน เงินอุดหนุนรายหัว (บาท) เงินกิจกรรม (บาท) เงินอื่นๆ (บาท) รวม 
วัสดุ     

ครุภัณฑ์     
อื่นๆ     
รวม     

โดยขอถัวจ่ายทุกรายการ ตามที่จ่ายจริง 
 

14.  การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

15.  พัสดุตามโครงการ 

SMEs ท่ัวไป

-                -               -                  

วัสดุ

ครุภัณฑ์

รวมเงิน
อัตราร้อยละ

หมายเหตุ
รวมเงินในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง

จากผู้ประกอบล าดับท่ี รายการ จ านวนหน่วย หน่วยละ

 
 

ผู้เสนอโครงการ    .......................................................... 
                      (                            ) 
           หัวหน้างาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………. 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ   .......................................................... 
                       (                          ) 
           หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/การบริหาร .............................. 
 

ผู้อนุมัติโครงการ    .......................................................... 
        (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 



 

ช่ือโครงการ ..................................................................................................................................................................................................... 
กลยุทธ์ ท่ี  ............ ..................................................................................................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ  .......................................................................................  ....................................................................................... 
   .......................................................................................  ....................................................................................... 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เปา้หมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ................... 

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา   อำเภอกระแสสินธุ์   จังหวัดสงขลา 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  กลุ่มการบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ........................................................................................ 
 

2.  กิจกรรม/โครงการ    ...................................................................................................... 
 

3.  แผนงาน   ..................................................................................................... 
 

4.  สนอง 
  กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี…2….. 
  ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ. 2562-2564 ข้อท่ี…….. 
  สนองค่านิยม 12 ประการ  ข้อท่ี…….. 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อท่ี…….. 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อท่ี…….. 

               นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ข้อท่ี…….. 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ข้อท่ี…….. 

  กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน   ท่ี…….. 

  มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ท่ี 13  องค์ประกอบท่ี ……………… 

  การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาฯ  

     องค์ประกอบท่ี … ด้าน………. 
 มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก   ท่ี ……………… 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   ด้าน ……………………… 

  มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม   ด้าน ……………………… 
 มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล   เป้าหมายท่ี ………………………… 

5.  ลักษณะกิจกรรม/โครงการ     ต่อเนื่อง    ใหม่ 
 

6.  ผู้รับผิดชอบ ............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................. 

 

7.  ระยะเวลาปฏิบัติ ................................................................................................................ 
 

8.  สถานท่ี  ................................................................................................................ 
 

 
 



 

9.  งบประมาณ 
ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ ..............................  บาท  
  

จ่ายจริง    ..............................  บาท คิดเป็นร้อยละ  ................... 
 

   เท่ากับท่ีกำหนด   สูงกว่าท่ีกำหนด   ต่ำกว่าท่ีกำหนด 
 

10. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

11.  ความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ 
 

เป้าหมาย ผลงานท่ีปฏิบัติได้จริง ภาพความสำเร็จ (คิดเป็นร้อยละ) 
ด้านปริมาณ 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
ด้านคุณภาพ 
......................................................... 
......................................................... 

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

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

 
 
 

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

 
 

12.  หลักฐานอ้างอิงความสำเร็จ  (ตอบได้มากกว่า  1  ข้อ) 
    คำส่ังแต่งต้ังกรรมการ   บันทึก   กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม 
    รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ภาพถ่าย   แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 

 รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ   
  เอกสาร  หลักฐานอื่นๆ ............................................................................................................. 

ตอนที่ 2 ผลปรากฏกับนักเรียน  ครู  และชุมชน 
2.1  นักเรียน
............................................................................................................................................... 
2.2 ครู............................................................................................................................................... 
2.3  ชุมชน 
............................................................................................................................................... 

ตอนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
  3.1  ปญัหา/อุปสรรค 

............................................................................................................................................... 
  3.2  แนวทางแก้ไข 

............................................................................................................................................... 
  3.3  ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน/กิจกรรม/โครงการ ครั้งต่อไป 

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



 

 
 

       ลงช่ือ.............................................ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
     (..................................................) 
         .........../.............../........... 
           ลงช่ือ.............................................หวัหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ 
     (..................................................) 
         .........../.............../........... 
           ลงช่ือ.............................................รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
     (..................................................) 
          .........../.............../........... 
 
 
 
ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

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

               ลงช่ือ..............................................ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                     (..................................................) 
                        .........../..................../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตอนที่ 5 แบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 
 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านสภาพแวดล้อมของกิจกรรม/โครงการ 
     1.1  กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

     1.2  กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับนโยบาย  เป้าหมายของ
โรงเรียน 

     

     1.3  กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา      
2.  ด้านความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน      
     2.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ      
     2.2  ความพอเพียงของวัสดุ  อุปกรณ์      
     2.3  ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการดำเนินงาน      
     2.4  ความพอเพียงของบุคลากร      
     2.5  ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน      
3.  ด้านความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม/โครงการ      
     3.1  ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงานแต่ละกิจกรรม      
     3.2  วิธีการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมาย      
4.  ด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดกิจกรรม      
     4.1  ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วนตามลำดับท่ีกำหนด      
     4.2  ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ      
     4.3  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ      

ค่าเฉลี่ย  
 

สรุปผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ............................................................................... 
 

ระดับคุณภาพ   5         4         3         2         1 
ความหมาย   มากท่ีสุด         มาก         ปานกลาง         น้อย         น้อยท่ีสุด 
 
เกณฑ์การแปลผล 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ ความหมาย 
4.51  -  5.00 5 มากที่สุด 
3.51  -  4.50 4 มาก 
2.51  -  3.50 3 ปานกลาง 
1.51  -  2.50 2 น้อย 
1.00  -  1.50 1 น้อยที่สุด 

 
 
 
 



 

 
 
 

คณะทำงาน 
 

การจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 
ท่ีปรึกษา 
 
 1.  นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.  นายไพศาล  คงสุวรรณ   หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน 

3.  นายสมพร  สุขเกษม    หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ 
 4.  นางสาวอรพิน  เรืองศรี   หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล 
 5.  นายวิรัตน์  ขุนราช    หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ 
 6.  นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล   หัวหน้ากลุ่มการบริหารท่ัวไป 
 7.  นายบุญพา  สิทธิศักดิ์    กรรมการแผนงาน 
 8.  นางสาวสุทธิพร  แกล้วทนงค์   กรรมการแผนงาน 
 9.  นางสาวอมร  ช่วยพันธ์   กรรมการแผนงาน 
 10. นางอรทัย  คงสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการแผนงาน 
 
 
รูปเล่มและปก 
 
 นายสมพร  สุขเกษม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การร่วมลงนามพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุท ธศักราช 2542 มาตรา 40 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2543 และประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เร่ืองการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึ กษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามข้อ 4(2) ด้านงบประมาณ (ก) (ข) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 โรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภาระหน้าที่ร่วมกันกำหนด
ยุทธศาสตร์ กำกับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง จัดการศึกษาของสถานศึกษาโดย
อาศัยการจัดการงบประมาณ ที่มุ่งเน้นผลงานตามกรอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ จุดเน้นและระเบียบโรงเรียน
กระแสสินธ์ุวิทยา ว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน โดยมุ่งผลไปที่คุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี แสวงหาความรู้ตลอดเวลา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมกันพัฒนาสังคม อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรท้องถิ่น ชุมชน 
บุคลากรในโรงเรียน โดยคำนึงถึงศักยภาพของโรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มีคุณภาพและตรง
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยา จึงมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนกระแสสินธ์ุ
วิทยาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 

      ลงชื่อ     
                         (นายสาโรจน์  สวยงาม)        
                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มนี้ขึ้น ภายใต้ความ
ร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การดำเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องให้เป็นไปตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ปี 2563-2565 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีสมรรถนะพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีมีคุณภาพ 
     ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรฯ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย     ท่ีได้
ช่วยกันระดมความคิด ร่วมแรงร่วมใจ จนเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี และ
พร้อมท่ีนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด   
     
 
         
        (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำนำ 
 

 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เล่มนี้ขึ้น ภายใต้ความ
ร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การดำเนินงานและขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องให้เป็นไปตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ปี 2563-2565 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มีสมรรถนะพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนท่ีมีคุณภาพ 
     ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรฯ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาทุกท่าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย     ท่ีได้
ช่วยกันระดมความคิด ร่วมแรงร่วมใจ จนโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี และพร้อมท่ีนำไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด   
     
 
         
        (นายรัชพล  หิ้นนรานุกูล) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
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