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คำนำ
การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึ กษาขั ้นพื้ นฐานระยะที่ มี สภาวการณ์ ของ
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ที่กำหนดไว้
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT)
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(2563- 2566) ฉบับนีจ้ ะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้
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เรื่อง ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 - 2566)
.........................................
ด้วย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดทำได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี
(2563 - 2566) แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และ นโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ได้รับ ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกรดวิทยาแล้วนั้น
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563 2566) ให้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

( นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

คำอนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563- 2566)
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ด้ ว ยโรงเรี ย นห้ ว ยกรดวิ ท ยาได้ จ ั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระยะ 4 ปี
(2563- 2566) ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐานโรงเรี ยนห้วยกรดวิ ท ยาได้พิ จ ารณาแล้ว เห็นว่ า เนื ้อ หารสาระของ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดทำแผนโดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย จุดเน้นต่างๆ
ของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อ
นักเรียน ต่อบุคลากร ต่อโรงเรียน และชุมชน ประเทศชาติได้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกรดวิทยาจึง มีมติอนุญาตให้โรงเรียน
ห้วยกรดวิทยานำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563- 2566) นี้ ไปใช้เป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ลงชื่อ
(นายนพพร อินมณี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดตัง้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140 โทรศัพท์ 056 - 438026 โทรสาร 056-438078
website : http://www.huaikrot.ac.th อีเ มล์ : huaikrot@huaikrot.ac.th สำนัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษาเขต 5 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนือ้ ที่ 36 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา มีเขต
พืน้ ที่บริการ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยกรดและตำบลห้วยกรดพัฒนา

ประวัติโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
โรงเรีย นห้ว ยกรดวิท ยา ได้รับ อนุมัติจาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ จ ั ด ตั ้ ง เมื ่ อ วั น ที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยการดำเนินการของ
คณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนติดต่อประสานงานกับ
เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ศรี ขอใช้ที่ดินของวัดซึ่งรก
ร้างว่างเปล่าอยู่ (เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เดิมเป็นที่
ก่อตั้งวัดดอนโพธิ์ศรี แต่ย้ายไปก่อตั้งที่แห่งใหม่) มี
เนือ้ ที่ 33 ไร่ 12 ตารางวา ต่อมาโรงเรียนได้รับบริจาคจากคนในชุมชนอีก 3 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา รวม
เป็น 36 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา
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ในปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนครั้งแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน
จำนวน 80 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบำเพ็ญบุญเป็นสถานที่เรียน เมื่อได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวบนที่ดินที่ขอใช้จากวัดดอนโพธิ์ศรี เสร็จเรี ยบร้อยแล้วจึงได้ย้ายมาเรียน ณ.โรงเรียนห้วยกรด
วิทยาในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2519
ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพชส.2 รุ่น 2)
ในปี พ.ศ. 2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นับแต่การก่อตั้งโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 40 ปี มีผู้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ และผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยามาแล้วทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้
ที่

รายนาม

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7

นายประกอบ แสงสุวรรณ
นายสรรเสริญ อ่ำบุญ
นายอนุสรณ์ รักษ์มณี
นายอุดม ภู่ประดิษฐ
นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม
นายสง่า โพธิ์กลีบ
นางสาวสุว ารี ศิ ริ ภู่เ ปี่ย ม
สินธุ์

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ระยะเวลาดำรง
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2519 – 2530
พ.ศ. 2530 – 2535
พ.ศ. 2535 – 2540
พ.ศ. 2540 - พ.ย. 2546
พ.ศ.2546 - ก.พ. 2551
พ.ศ. 2551 – ก.ย. 2561
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

โครงการสำคัญ
- ปี พ.ศ. 2526 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา
เพื่อพัฒนาชนบท รุ่นที่ 2 (มพชส. 2
- ปี พ.ศ. 2556 ผ่านการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
- ปี พ.ศ. 2556 ผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
- ปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 3

โครงสร้างการบริหาร
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปตาลโตนดคู่ อยู่ภายในวงกลม บนพื้นฐานดาวแปดแฉก
หมายถึง ความมั่นคง ความรุ่งเรือง ความดีและศักดิ์ศรีของโรงเรียน
บนพืน้ ฐานของการปฏิบัติตนตามมรรคมีองค์แปด
คติพจน์

“อตตา หเว ชิตํ เสยโย” หมายถึง ชนะตนนั่นแหละเป็นดี

ปรัชญาโรงเรียน

“สร้างความดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

ชื่อย่อโรงเรียน

หก.ว.

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า – ขาว
สีฟ้า หมายถึง ความกว้างไกล สีขาว หมายถึง ความสว่าง สะอาด สงบ

เอกลักษณ์
ค่านิยม

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
สืบสานวัฒนธรรม คุณธรรมนำวิชาการ ทำงานด้วยความสามัคคี

วัฒนธรรม

มุ่งเน้นความเป็นทีม

อัตลักษณ์

คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูศิลปะพื้นบ้าน

สมรรถนะหลัก
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ข ์
1.การมุ่งความสุ
ผลสัมฤทธิ
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทำงานอย่างมี
ต้นตาลโตนด
ความสุ
ข
รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกันทำงานอย่างมี
ความสุข
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แผนผังโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เกียรติประวัตขิ องโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
รางวัล
สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดี
ประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3
โรงเรียนดีเด่นการเฝ้า ระวังทาง
วัฒนธรรมระ ดับจังหวัดชัยนาท
สถานศึกษาต้นแบบ ร่วมใจส่งเสริม
สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
รางวัลดีเด่น ประเภทผูม้ ีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย ระดับจังหวัด

ปีการศึกษา
2556
2556

หน่วยงานที่มอบ
สพฐ.
สพฐ.
จังหวัดชัยนาท

2562

บริษัท กลางคุ้มครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ จำกัด
จังหวัดชัยนาท
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บทบาท ภารกิจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
1. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน จังหวัดชัยนาท
3. โรงเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
4. โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
5. โรงเรียนต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100%

การพัฒนาระเบียบวินัย 10 ประการ
ข้อ 1. ผู้นอ้ ยขอคารวะ
ข้อ 2. ใช้พาหนะงามตา
ข้อ 3. พบกันหน้าเสาธง
ข้อ 4. ทรงผมสุดเท่ห์
ข้อ 5 แต่งกายเก๋อย่างมีวินัย
ข้อ 6. ออกไปบอกกล่าวให้เสนาะ
ข้อ 7. อิ่มอร่อยพอเหมาะตามเวลา
ข้อ 8. พบหน้าก่อนแยกจาก
ข้อ 9. รอยฝากประทับใจ
ข้อ 10. ภายใต้ตาลคู่รู้รักสามัคคี
ข้อ 11. เทคโนโลยี การสื่อสารอย่างเหมาะสม

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562
ตำแหน่ง

อันดับ

ผู้อำนวยการ
ครู
ครู
ครู

คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.1

ชาย
5
2

จำนวน (คน)
หญิง
1
3
4
1

รวม
1
8
4
3

ร้อยละ
3.85
30.77
15.38
11.54
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ตำแหน่ง

อันดับ

ชาย
3

ครูผู้ช่วย
รวม
ครูธุรการ(คืนครู)
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งหมด

จำนวน (คน)
หญิง
5

10
1
11

ร้อยละ

รวม
8

30.77

16
1
4

26
1
1
4

100
16.67
16.67
66.67

21

6
32

100
100
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562

ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุ
ราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

1
2
3
4
5

นายพุฒ ก้อนทอง
นางบังเอิญ ก้อนทอง
นายมานพ พลับเที่ยง
นางวัฒนา สุนมิ ติ ร
นางน้ำฝน อินทร์แสง

56
56
52
59
44

36
35
24
37
21

6
7

นางนงนุช จันทร์สวาท
นางสาวบุษกร พืชพันธ์

41
40

12
13

8

32

9

9

นางสาวสราลี สุทธิ
ศาสตร์
นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี

36

8

10

นายวศิน คล้ายแก้ว

33

7

ครู/ชำนาญการ

11
12

นายเสกสรร ไทยยิม้
นางสาวเครือวัลล์ เที่ยง
พลับ

32
30

8
6

ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร

วุฒิ

วิชา เอก

ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ.
คณิตศาสตร์
ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
ครู/ชำนาญการ
ค.บ. คหกรรมศาสตร์
ครู/ชำนาญการ
ค.ม.
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
ครู/ชำนาญการ
ค.บ.
ภาษาไทย
ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ.
ศิลปะ
ศศ.ม. บริหารการศึกษา
ครู/ชำนาญการ
ศษ.ม. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
ครู/ชำนาญการ
ค.ม. วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
ค.บ.
ศศ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
กศ.ม.

ภาษาไทย
บริหารการศึกษา
พลศึกษา
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา

สอนวิชา/ชั้น

ม. 4, ม. 6
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 1, ม. 3
ม. 1-6
ม. 1-6
ม. 1-3
ม. 2, ม. 4
ม. 4-6
ม. 1-6
ม. 1, ม. 2
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ที่

13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายสุเมธ ราชประชุม
นางสาวนารถลัดดา คิดการ

นายศรัณย์ เทพพักทัน
นายกฤษณะ ภู่ห้อย
นายจักรินทร์ บุญหนัก
นายพลรบ บุญคงมา
นางสาวชญานี
สุ่ยหนองไผ่
นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร

อายุ

อายุ
ราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

29
33
30
32
27
26
27

6
4
5
3
2
2
2

ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร
ครู/ปฏิบัตกิ าร

32
33

2
2

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ศ.บ.
เศษฐศาสตร์
กศ.บ.
วิทยาศาสตร์
ศศ.บ.
ดนตรีศึกษา
ค.บ.
คณิตศาสตร์
กศ.บ.
พลศึกษา
วท.บ.
ชีววิทยา
(ป.บัณฑิต)
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์
บริหารทรัพยากร
บธ.บ

ม. 4-6
ม. 1-6
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 1-3
ม. 4-6
ม. 4-6
ม. 1-6
ม. 1-3

มนุษย์

22
23
24

นางสาวลักขณา เกิดโพชา

นางสาวจิราวัช คมสัน
นางสาวพัชราภรณ์
เนียมจันทร์

26
27
29

2
1
1

ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

วท.บ.
ค.บ.
ค.บ.

เคมี
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ม. 4-6
ม. 4-5
ม. 4-6

. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

1 นางสาวอุษา แสงม่วงยาง
2 นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ย

24
26

ธุรการ
ครูจ้างสอน

3 นางสาวพิมพ์ผกา ยิ่งโสภณ

24

ครูจ้างสอน

สอนวิชา/
ชั้น
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อ ม.1 – 6
การสื่อสารทาง
ธุรกิจ
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ม.1 – 6

3 นายสุจิน นิตขลิบ
4 นางปาริชาติ ขลิบจันทร์

55
63

ลูกจ้างชั่วคราว (นักการฯ)
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

ม. 3
ม. 6

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ตำแหน่ง

วุฒิ

วิชา เอก

-

-

จ้างด้วยเงิน
สพฐ
รายได้
สถานศึกษา
รายได้
สถานศึกษา
สพฐ
รายได้
สถานศึกษา
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อาคารเรียนอาคารประกอบ
อาคารเรียน 216 ค
ปีที่สร้าง 2522

อาคารเรียนกึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2545

อาคารเรียน 108 ล/30
ปีที่สร้าง 2558

อาคารโรงอาหาร 260 ทีน่ ั่ง
ปีที่สร้าง 2556

อาคารหอสมุด สำนึกรักบ้านเกิด
ปีที่สร้าง 2556
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ส่วนที่ 2
วิเคราะห์บริบทโรงเรียน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
(Huaikrotwittaya School)
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
(SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้ จุด
แข็ง จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่า
องค์กรได้เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้
ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทำงานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีดังนี้

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
(SWOT) สภาพภายนอก
1.

2.

3.

4.

โอกาส (Opportunities)
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
ที่หลากหลาย มีทางเลือกในการศึกษาตรงตาม
ความต้องการของนักเรียน
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาลส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผูป้ กครอง
สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำ
โครงงาน กิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรม
เชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้
ให้ผู้เรียน
ชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีการอนุรักษ์ตาลโตนด
ศิลปะการแสดงรำมะนา ส่งผลให้โรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เป็นแบบอย่างและต่อยอดสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

1.

2.

3.
4.

5.

อุปสรรค (Threats)
มีนักเรียนยากจนจำนวนมากทำให้
ทุนการศึกษาไม่เพียงพอ นักเรียน
บางคนเลือกแผนการเรียนที่ไม่ตรง
ตามความถนัดของตน
จำนวนนักเรียนลดลง ทำให้ได้รับ
งบประมาณน้อยลง มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างล่าช้า
มีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ปราชญ์ชาวบ้านที่สบื ทอดการ
อนุรักษ์ตาลโตนด ศิลปะการแสดง
รำมะนา ลดน้อยลง
วัสดุและอุปกรณ์ยังไม่พียงพอ
สะดวกและทันสมัยต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ทำให้ผเู้ รียน
ขาดความรูแ้ ละปฏิบัติการที่
ล้าสมัย
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โอกาส (Opportunities)
5. โรงเรียนเข้าร่วม (MOU) ในโครงการโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (IPST
Quality School) ทำให้ได้รับการเข้าร่วมอย่าง
สม่ำเสมอ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อุปสรรค (Threats)

(SWOT) สภาพภายใน
1.

2.

3.

4.
5.
6.

จุดแข็ง (Strengths)
โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ สามารถ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจากดำเนินงาน
ตามระเบียบกฎหมายกำหนด
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของ
โรงเรียน มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์และบริบท
ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
โรงเรียนมีการจัดระบบการดำเนินงาน แบบมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน มีระบบ
บริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน
การพัสดุโปร่งใส ระบบการพัฒนาบุคลากร ที่
เน้นส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง มีระบบ
การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
นิเทศติดตาม กำกับติดตามและประเมินผล
โรงเรียนมีแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริการจัดการที่เหมาะสม
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
ความสามารถ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ครูปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน
ตามบทบาทหน้าที่

1.

2.

3.

4.
5.

6.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การกำหนดบทบาทหน้าที่ การ
มอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของ
ตำแหน่งหน้าที่
การรายงานผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมไม่ครบ บาง
กิจกรรมไม่จัดกิจกรรมตามที่มใี น
แผนงาน
การนิเทศอย่างเข้มข้น และนำผล
การประเมินมาพัฒนาและ
ปรับปรุง
การประสานงาน/คำสั่ง/มอบหมาย
งาน ยังไม่ชัดเจน
การพัฒนาบุคลากรยังไม่มีการ
รายงานการอบรมและขยายผล
เพื่อนำมาพัฒนางานในโรงเรียน
ความสามารถและทักษะในการใช้
สื่อการเรียนการสอน และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ตนเองไม่ถนัด
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จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
7. ผูบ้ ริหารและครูปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มี 7. ข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทำให้
ค่านิยมในการทำงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความ
บางครัง้ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
โปร่งใสและตรวจสอบได้
แผนที่กำหนดไว้

ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
1. สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
รายการปัจจัย
(5 ระดับ)
x น้ำหนัก
น้ำหนัก
สรุปผล
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
0.26
3
1
0.78
0.26
0.52
C : ด้านพฤติกรรมลูกค้า
(Customer
Behaviors/Competitors Factors)
3
3
0.48
0.48
0
P : ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.16
(Political and Legal Factors)
0.18
4
3
0.72
0.54
0.18
E : ด้านเศรษฐกิจ (Economic
Factors)
0.22
5
2
1.10
0.44
0.66
S : ด้านสังคม – วัฒนธรรม
(Social - cultural Factors)
0.18
5
1
0.90
0.18
0.72
T : ด้านเทคโนโลยี
(Technological Factors)
3.98 1.90
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
2.08
สรุปปัจจัยภายนอก
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2. สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
รายการปัจจัย
(5 ระดับ)
x น้ำหนัก
น้ำหนัก
สรุปผล
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
0.11
4
1
0.44
0.11
0.33
S1 : ด้านโครงสร้าง
(Structure)
0.15
4
1
0.60
0.15
0.45
S2 : ด้านกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (Strategy)
0.18
5
1
0.90
0.18
0.72
S3 : ด้านระบบในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
(Systems)
0.14
5
1
0.70
0.14
0.56
S4 : ด้านแบบแผนหรือ
พฤติกรรมในการบริหาร
จัดการ (Style)
5
1
0.75
0.15
0.60
S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกใน 0.15
หน่วยงาน (Staff)
0.15
4
2
0.60
0.30
0.30
S6 : ด้านทักษะ ความรู้
ความสามารถของหน่วยงาน
(Skills)
3
2
0.36
0.24
0.12
S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของ 0.12
สมาชิกในหน่วยงาน (Shared
Values)
4.35
1.27
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
3.08
สรุปปัจจัยภายนอก
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT
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ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
(Huaikrotwittaya School)
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์
อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดมการณ์
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ไทยทุกคนให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐาน
ที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียนรูต้ ลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
หลักการ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้
1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่
รู้มีทักษะในการแสวงหาความรูท้ ี่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย
2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมใิ จในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพืน้ ฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดขี องครอบครัว ชุมชน
สังคมไทย และสังคมโลก
3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
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5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา

การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวติ และวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำแนว
ทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้
หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา
และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวติ
เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับ
ผูเ้ รียนการจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มกี ารบูร
ณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้น
เรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนควรมุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ
1. พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมสิ ังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้งฝึก
ให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคมุ้ กันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่
ความยั่งยืนของผล
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น มี
คุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่นื อดทน มีความพากเพียร มีวนิ ัย มี
สัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นผลที่
เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มี
พืน้ ฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม (3) มีงานทำ – มีอาชีพ และ (4) เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติท่ถี ูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีความรูค้ วามเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
2. ยึดมั่นในศาสนา
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
4. มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพ้นื ฐานชีวติ ที่มั่นคง – มีคุณธรรม
1.รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผดิ สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงานทำ – มีอาชีพ
1. การเลีย้ งดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งานทำจนงานสำเร็จ
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผเู้ รียนทำงาน
และมีงานทำในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลีย้ งตัวเองและ
ครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำ
หน้าที่เป็นพลเมืองดี
3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอื้ออาทร”
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีค วามสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อ มของประเทศให้ม ีความมั ่ น คง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มคี วามพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการ
พัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ
ได้แก่
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี วิ ถ ี ช ี ว ิ ต และจุ ด เด่ น ทางทรั พยากรธรรมชาติ ท ี ่ห ลากหลาย รวมทั ้ ง ความได้ เ ปรี ย บเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่
2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิตติ ่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผูป้ ระกอบการ พัฒนาคน
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์
ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้แ ละการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ัย รักษาศีลธรรม และ
เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี ห ลั ก คิ ด ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง มี ท ั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที ่ 21 มี ท ั ก ษะสื ่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง
และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น
การดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ ส ่ ว นรวม” โดยภาครั ฐ ต้ องมี ข นาดที ่เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีด
สมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
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ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
น อ ก จ า ก น ั ้ น ก ฎ ห ม า ย ต ้ อ ง ม ี ค ว า ม ช ั ด เ จ น ม ี เ พ ี ย ง เ ท ่ า ท ี ่ จ ำ เ ป ็ น ม ี ค ว า ม ท ั น ส มั ย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความ
ยุติธรรมตามหลัก นิตธิ รรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สบิ สอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาใน
ทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมคิ ุ้มกันและการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี
มีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวติ และสุขภาวะที่ดี
สำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิง่ แวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม
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3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของ
วิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อย
ลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education,
DOE Thailand) หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้อง ธํารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี
มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มคี ุณลักษณะ 3 ด้าน โดย
เป็น คุณลักษณะขั้นต่ำดังต่อไปนี้
1. ผู้เรียนรู้
เป็นผูม้ ีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจทิ ัลและ
โลกในอนาคต และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ
รักษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวติ เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพืน้ ฐานของความ
พอเพียงความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวติ ที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. ผูร้ ่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
เป็นผูม้ ีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจทิ ัล (digital intelligence)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะ
ของความเป็นผูป้ ระกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่ม
โอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม
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3. พลเมืองที่เข้มแข็ง
เป็นผูม้ ีความรักชาติ รักท้องถิ่น รูถ้ ูกผิด มีจิตสํานึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจติ อาสา
มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
เสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มคี วามต่อเนื่อง
เชื่อมโยงและสะสมตัง้ แต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
ระดับอุดมศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพืน้ ฐานความ
เป็นไทย”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
พืน้ ฐานของความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดเป้าหมาย ดังนี้
1. ผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
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5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดำเนินงาน 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาณและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่นยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
1.3 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
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2. ปลูกฝังผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืน้ ที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผูเ้ รียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับสูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนสิ ัยรักการอ่าน
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2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่อื การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรูไ้ ด้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศกึ ษา (Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเ้ รียนที่มคี วามต้องการจำเป็นพิเศษ (ผูพ้ ิการ
ผูด้ ้อยโอกาส และผูม้ ีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Techonlogy Engineering and Mathematics Education:STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on Mission and
Functional Areas as Majors)
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1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มคี ุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดู แลช่ วยเหลือนัก เรีย น ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประชาชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าง
ทั ่ ว ถึ ง เช่ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance learning
information technology:DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึก ษาด้วยเทคโนโลยีก ารศึก ษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television:DLTV) ฯลฯ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวติ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มมี าตรฐานเชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้
1.4 การสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น
โรงเรียนทีป่ ระสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มผี ลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพืน้ ที่การศึกษาโดยใช้พืน้ ที่เป็นฐาน (Area-base
Management) และองค์คณะบุคคล ที่มผี ลงานเชิงประจักษ์
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผูป้ กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
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ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
วิสัยทัศน์
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพืน้ ฐานความเป็นไทย บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพืน้ ฐานความเป็นไทย
2. พัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผูเ้ รียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานสากลใรศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค
4. ครู ผูบ้ ริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
จุดเน้นการดำเนินงาน
จุดเน้นที่ 1 นักเรียนดัง (High Quality Student : HQS)
จุดเน้นที่ 2 บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP)
จุดเน้นที่ 3 องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)
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ส่วนที่ 4
กำหนดแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
(Huaikrotwittaya School)
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ส่วนที่ 4 กำหนดแผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรูต้ ามมาตรฐานการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพืน้ ฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ - Mission
1. พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ัญญาไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ – Goals
1. ผูเ้ รียนมีความรูค้ วามสามารถเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณภาพด้านคุณธรรม
และจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวติ
2. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพ
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จุดเน้นของสถานศึกษา
1. จุดเน้นด้านคุณภาพผู้เรียน
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด
6. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สนับสนุนให้ผเู้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูผสู้ อนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ได้
2. ครูใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
5. ครูใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ค่านิยมของโรงเรียน
สืบสานวัฒนธรรม คุณธรรมนำวิชาการ ทำงานด้วยความสามัคคี
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วัฒนธรรมของโรงเรียน
มุ่งเน้นความเป็นทีม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูศิลปะพืน้ บ้าน

ปรัชญาโรงเรียน
สร้างความดี มีวินัย ใฝ่ศกึ ษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การพัฒนาตนเอง
4. การทำงานเป็นทีม
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ตารางแสดง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงานโครงการ
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

1.นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

1.1 ตัวชีว้ ัดตามมาตรฐานของ
โรงเรียน

40%

60%

2. นักเรียนจะดำเนินชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่ดำเนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มี
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา
กำหนด
4.1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะในด้านวิชาการ

80%

100%

40%

70%

80%

100%

60%

80%

60%

80%

80%

100%

60%

80%

3. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามที่สถานศึกษา
กำหนด
4. พัฒนานักเรียนให้มคี ุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
5. ส่งเสริมให้ครูมกี ารพัฒนาทักษะ
ในด้านวิชาการ
6. จัดหา จัดทำ จัดซือ้ สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
7. การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ
8. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

6.1 สัดส่วนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ต่อ
จำนวนนักเรียน
7.1 จำนวนครั้งในการพัฒนา
หลักสูตร
8.1 จำนวนครั้งที่ครูแต่ละคน
ได้รับการพัฒนา

แผนงาน
โครงการ
- โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
- โครงการ
กิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
- โครงการ
พัฒนางาน
วิชาการ
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

9. ปรับปรุงและพัฒนาสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

9.1 จำนวนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับการพัฒนา

60%

80%

10. การพัฒนาทักษะด้านต่างๆของ
นักเรียน

10.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะตามความถนัด

40%

60%

11. หลักสูตรที่มคี ุณภาพ

11.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสูตร

60%

80%

12. บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ 12.1 จำนวนบุคลากรที่มคี วามรู้
ตรงตามสาขา
ความสามารถตรงตามสาขา

80%

100%

13. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ทักษะที่มี
ประสิทธิภาพ

60%

80%

13.1 ร้อยละของความพึงพอใจ
ต่อการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ทักษะ
ที่มปี ระสิทธิภาพ

แผนงาน
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
รูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

90%

100%

แผนงาน
โครงการ
โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

2. การสนับสนุนและได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่น

2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มกี าร
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

90%

100%

3. สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเรียนที่
เพียงพอในด้านการเรียนและการ
ทำกิจกรรมที่เหมาะสม

3.1 ร้อยละของสถานศึกษา มีส่อื
อุปกรณ์ ที่ใช้ในด้านการเรียนและ
จัดกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม

83%

98%

4. ประสิทธิภาพของผูบ้ ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

4.1 ร้อยละของผูบ้ ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
ครบตามความจำเป็นและมี
ประสิทธิภาพ

80%

90%

5.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
การศึกษาและระบบควบคุม
ภายใน

86%

95%

6.1 ร้อยละของการมีส่วนร่วมของ
6. การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ครูและบุคลากรในการจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทำให้มคี วามโปร่งใสการใช้จ่าย
ตรงกับความต้องการ

90%

98%

7.1 ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

89%

98%

7. การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน
โครงการ
และการมี
ส่วนร่วม
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วัตถุประสงค์
8. งบประมาณที่เพียงพอ

ตัวชี้วัด
8.1 ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการงบประมาณอย่าง
เพียงพอ

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

82%

แผนงาน
โครงการ

95%

กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะที่เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

1.1 ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ร้อยละของบุคลากรทาง
การศึกษาที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

65%

80%

65%

80%

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา

2.1 ร้อยละครูและบุคลากรทางการ 65%
ศึกษามีความรู้ ความ
สามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานำทักษะความรูค้ วาม
ชำนาญและประสบการณ์ มา
ใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น

3.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา 65%
(การพัฒนา หมายถึง การอบรม
ศึกษาต่อ)
3.2 ร้อยละของบุคลากรทาง
65%
การศึกษาที่มีฝีมือการพัฒนาด้าน
การปฎิบัติงาน

80%

80%

80%

แผนงาน
โครงการ
- โครงการ
พัฒนางาน
บุคลากร,
- โครงการ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนของ
ภาษาต่างปร
ะเทศ (ครูจ้าง
สอนภาษาจีน
และ
ภาษาอังกฤษ
)
- โครงการ
จัดหาและจัด
จ้างลูกจ้าง
นักการภาร
โรง
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4. มีครูและบุคลากทาง
การศึกษาครบตรงตามสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสู่
มาตรฐานสากล

4.1 ร้อยละของครูและบุคลากทาง
การศึกษาครบตรงตามสาขาที่ขาด
แคลนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล

65%

80%

5. การอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษา, อบรม, พัฒนา, ศึกษา
ดูงาน)

5.1 ร้อยละการอบรมพัฒนาครูและ 65%
บุคลากรทางการศึกษา
(ศึกษา, อบรม, พัฒนา, ศึกษาดู
งาน)

80%

6. จัดหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน

6.1 จำนวนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดหา

80%

65%

กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และ 1.1 ร้อยละของการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม
แวดล้อม
1.2 ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
อาคารสถานที่และแวดล้อมให้เกิด
ประสิทธิภาพ
2.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา
2. เพื่อพัฒนางานกิจการ
(การพัฒนา หมายถึง การอบรม ศึกษา
นักเรียน
ต่อ)
2.2 ร้อยละการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษา, อบรม,
พัฒนา, ศึกษาดูงาน)

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

70%

85%

70%

85%

70%

85%

70%

85%

แผนงาน
โครงการ
โครงการ
พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
แวดล้อม,
โครงการ
พัฒนางาน
กิจการ
นักเรียน,
โครงการ
สถานศึกษาสี
ขาว และแก้ไข

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 41

วัตถุประสงค์
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสีขาว
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

4. เพื่อพัฒนาคุณธรรม
นักเรียน

ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความ
สามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา
3.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาสีขาว
4.1 ร้อยละครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความ
สามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา
4.2 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนานักเรียนให้เกิด
คุณธรรมนำความรู้

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

70%

85%

70%

85%

70%

85%

70%

85%

แผนงาน
โครงการ
ปัญหายาเสพ
ติดใน
สถานศึกษา,
โครงการ
คุณธรรม
นำนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

1. เพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชน

1.1 ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน

70%

85%

2. เพื่อมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์

2.1 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์

70%

85%

70%

85%

3. เพื่อพัฒนางานบริการโสตทัศน 3.1 ร้อยละของครูและบุคลากร
ศึกษา
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานบริการโสตทัศนศึกษา

แผนงาน
โครงการ
โครงการ
โรงเรียนกับ
ขุมชน,
โครงการ
ประชาสัมพัน
ธ์ ,โครงการ
พัฒนางาน
บริการโสต
ทัศนศึกษา,
โครงการ
พัฒนาแหล่ง
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วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

4. เพื่อพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน 1.ร้อยละของครูและบุคลากร
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ทางการศึกษาที่มฝี มี ือการพัฒนา
ด้านการปฏิบัติงานและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ฐานเดิม เป้าหมาย
(Baseline) (Target)

70%

85%

แผนงาน
โครงการ
เรียนรู้ใน
โรงเรียน
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แผนปฏิบัติงาน จำแนกตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน
1. โครงการยกระดับ 1. แต่งตั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการ คณะกรรมการ
เรียน (12 กิจกรรม) 2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผนและ
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
ย่อย
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล
2. โครงการกิจกรรม 1. แต่งตั้ง
พัฒนาผูเ้ รียน
คณะกรรมการ
(9 กิจกรรม)
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผนและ
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
ย่อย
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล
3. โครงการพัฒนา 1. แต่งตั้ง
งานวิชาการ
คณะกรรมการ
(6 กิจกรรม)
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผนและ
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
ย่อย
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค.
- นางนงนุช
ต.ค. - พ.ย. จันทร์สวาท
และคณะ
- ผู้รับผิดชอบแต่
พ.ย. - ก.ย. ละกิจกรรมย่อย
ก.ย.
ก.ย.

งบประมาณ
- เงินอุดหนุน 302,000
บาท
- เงินพัฒนาผูเ้ รียน
95,000 บาท

ต.ค.
- นายศรัณย์ เทพ - เงินอุดหนุน 73,000
ต.ค. - พ.ย. พักทัน
บาท
และคณะ
- เงินพัฒนาผูเ้ รียน
ผูร้ ับผิดชอบแต่ละ 445,000 บาท
พ.ย. - ก.ย. กิจกรรมย่อย
ก.ย.
ก.ย.

ต.ค.
- นางนงนุช
ต.ค. - พ.ย. จันทร์สวาท
และคณะ
- ผู้รับผิดชอบแต่
พ.ย. - ก.ย. ละกิจกรรมย่อย
ก.ย.
ก.ย.

- เงินอุดหนุน 302,000
บาท
- เงินพัฒนาผูเ้ รียน
69,000 บาท
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงาน/โครงการ
4. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วม

แผนปฏิบัติงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ต.ค. – ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นายพุฒ ก้อน 615,000 บาท
ทอง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน
5. โครงการพัฒนา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
งานบุคลากร
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล
6. โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนของภาษา
ต่าง
ประเทศ (ครูจ้าง
สอนภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

ระยะเวลา
ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.-ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นางวัฒนา - ศึกษาดูงาน
สุนิมัตร
150,000
- เข้าอบรม,
ประชุมสัมมนา
50,000
นางบังเอิญ
ก้อนทอง

- 96,000 (1 คน
x 12 เดือน)
- 108,000 (1 คน
x 12 เดือน)
รวม 2 คน =
204,000
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แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน
7. โครงการจัดหา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
และจัดจ้างลูกจ้าง 2. ประชุมกรรมการ
นักการภารโรง
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

ระยะเวลา
ต.ค.
พ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นางวัฒนา - 12,000 (2 คน
สุนิมัตร
x 8 เดือน)
96,000

ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน
8. โครงการพัฒนา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาคารสถานที่และ 2. ประชุมกรรมการ
สิ่งแวดล้อม
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล
9. โครงการพัฒนา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
งานกิจการนักเรียน 2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

10. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล

ระยะเวลา
ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.
ต.ค.
พ.ย.

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นายมานพ งบประมาณ
พลับเที่ยง ทั้งหมด340,000
และคณะ

นายวศิน
คล้ายแก้ว
และคณะ

ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.

ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.

นายวศิน
คล้ายแก้ว
และคณะ

- จัดซื้อวัสดุ –
ครุภัณฑ์ กิจการ
นักเรียน 20,000
- กิจกรรมวันงด
สูบบุหรี่โลก
10,000
- กิจกรรมวัน
ต่อต้าน
ยาเสพติด 10,000
- กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว
10,000
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แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติงาน
5. รายงานผล

11. โครงการ
คุณธรรม
นำนักเรียน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

ระยะเวลา
ก.พ.

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.
พ.ย.

นายวศิน
คล้ายแก้ว
และคณะ

งบประมาณ
- กิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว
10,000
- กิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนำ
ต้านยาเสพติด
10,000
- กิจกรรม To Be
Number One
10,000
- กิจกรรม
คุณธรรม 40,000

ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน
12. โครงการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
โรงเรียนกับชุมชน 2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

ระยะเวลา
ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นายมานพ งบประมาณ
พลับเที่ยง ทั้งหมด 9,000
และคณะ
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แผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบัติงาน
13. โครงการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
2. ประชุมกรรมการ
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล
14. โครงการพัฒนา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
งานบริการโสตทัศน 2. ประชุมกรรมการ
ศึกษา
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล
15. โครงการพัฒนา 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
แหล่งเรียนรู้ใน
2. ประชุมกรรมการ
โรงเรียน
จัดทำแผน
3. ดำเนินการตามแผน
4. ติดตามประเมินผล
5. รายงานผล

ระยะเวลา
ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.
ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.
ต.ค.
พ.ย.
ต.ค..-ก.พ.
ส.ค.
ก.พ.

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นายมานพ งบประมาณ
พลับเที่ยง ทั้งหมด 26,000
และคณะ

นายมานพ
พลับเที่ยง
และคณะ

งบประมาณ
ทั้งหมด 72,450

นายเสกสรร
ไทยยิม้
และคณะ

- ทำสนามและทำ
เครื่องมือทดสอบ
สมรรถภาพ
8,000
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แสดงความสัมพันธ์ของ โครงการ ตัวบ่งชี้ และกิจกรรม
โครงการ
โครงการที่ 1
โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

ตัวบ่งชี้
ผลผลิต (Outputs )
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มคี ุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้นอ้ มนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ
ผลลัพธ์ (Outcome)
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มคี ุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากำหนด และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิต

กิจกรรม
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
- จัดซือ้ จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
- จัดซือ้ จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ค่ายดาราศาสตร์
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯลฯ
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษา
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
- จัดซือ้ จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องศิลปะ
- จัดซือ้ จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องดนตรี
- ส่งเสริมทักษะความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์
10. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
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โครงการ

โครงการที่ 2
โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

กิจกรรม
11. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
12. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
ภาษาต่างประเทศ
- สัปดาห์วันคริสต์มาส
- ค่าย English Camp
- พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน
1. พัฒนาห้องกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ผลผลิต (Outputs )
1. เพื่อพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนมีการ 2. วันสำคัญแห่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สภานักเรียน
2. เพื่อให้มวี ัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 4. กีฬาสีภายใน-ภายนอก
5. ค่ายพักแรม เดินทางไกล
และร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
4. เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับผูป้ กครองและ 6. พัฒนางานแนะแนว
- ปัจฉิมนิเทศ
หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฐมนิเทศ
ผลลัพธ์ (Outcome)
- แนะแนวสัญจร
1. โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพงานกิจกรรม
- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
พัฒนาผูเ้ รียนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่
เพื่อ การมีงานทำ
ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน
7. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
8 กิจกรรม
8. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 6 ฐานการเรียนรู้
9. แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
สพม/ ภาค/ประเทศ
10. ทัศนศึกษา
11. การให้บริการด้านเทคโนโลยี
และ คอมพิวเตอร์
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โครงการ

โครงการที่ 3
โครงการพัฒนางาน
วิชาการ

โครงการที่ 4
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้

กิจกรรม
- การให้บริการด้านระบบ
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต
- ค่ายคอมพิวเตอร์
- ซ่อมและบำรุงคอมพิวเตอร์
- ให้บริการระบบโอสติง้ และ
โดเมน
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ผลผลิต ( outputs )
1. เพื่อพัฒนางานวิชาการ มีการดำเนินการได้ 2. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open
House)
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางด้าน
2. เพื่อให้มวี ัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน วิชาการ
4. กิจกรรมพัฒนาระบบ
และร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
4. เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับผูป้ กครอง และ 5. นิเทศภายใน
หน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. พัฒนางานห้องสมุด
7. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
5. ครูรอ้ ยละ 100 จัดการเรียนการสอน
คุณภาพผูเ้ รียน
ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน 8. กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ ของโรงเรียน
9. กิจกรรมจัดซื้อกระดาษ A4
ที่โรงเรียนกำหนด
ผลลัพธ์ ( outcome )
1. โรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของครู
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและระบบ
ควบคุมภายใน

1. ปรับปรุงห้องการเงินและพัสดุ
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
3. จัดหาวัสดุสำนักงานงานพัสดุ
4. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
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โครงการ

โครงการที่ 5
โครงการพัฒนางาน
บุคลากร

ตัวบ่งชี้
2. เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ทำให้มคี วามโปร่งใสการใช้จ่าย
ตรงกับความต้องการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมี
ส่วนร่วม
ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
2. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเรียนที่เพียงพอในด้านการ
เรียนและการทำกิจกรรมที่เหมาะสม
งบประมาณเพียงพอ

กิจกรรม
5. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา
6. การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน
8. พัฒนางานธุรการ
9. พัฒนางานและให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค
10. พัฒนางานการเงินและบัญชี
11. งานอนามัยโรงเรียน
12. จัดระบบทะเบียนนักเรียนและ
การวัดประเมินผล
13. รับนักเรียน ม.1
และ ม. 4
14. บริการยานพาหนะ
15. งานสหกรณ์โรงเรียน
16. ระบบควบคุมภายใน
17. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดซ่อม
คุรุภัณฑ์สำนักงานวิชาการ
18. กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
1. กิจกรรมจัดครูเข้าอบรม/
ผลผลิต (Outputs)
1. ครูทุกคน เข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนา คน ประชุมสัมมนา
2. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียน
ละอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ดีเด่น
2. ครูทุกคน ศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น ด้าน
การบริหารและจัดการศึกษาก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการพัฒนาบุคลากร
ให้มคี ุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
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โครงการ
โครงการที่ 6
โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
ภาษาต่าง
ประเทศ (ครูจ้างสอน
ภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ)

ตัวบ่งชี้

กิจกรรม
1. กิจกรรมจ้างสอนของภาษาต่าง
ผลผลิต (Outputs)
ประเทศ (ครูจ้างสอนภาษาจีน)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนการ 2. กิจกรรมจ้างสอนของภาษาต่าง
ประเทศ (ครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ)
สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานการศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะตรง
ตามสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคคากรทางการศึกษาเพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน
ผลลัพธ์ (outcome)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถและมีทักษะที่เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพครูมคี วามสามารถ ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการศึกษา
3. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตรง
ตามสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
4. จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
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โครงการ
ตัวบ่งชี้
โครงการที่ 7
ผลผลิต (Output)
โครงการจัดหาและ 1. เพื่อจัดหาและจัดจ้างลูกจ้างนักการภารโรง
จัดจ้างลูกจ้างนักการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ภารโรง
1. โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีบุคลากรครบถ้วนให้
มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2. โรงเรียนสะอาดเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
โครงการที่ 8
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความต้องการ
โครงการพัฒนา
เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
อาคารสถานที่และ
การเรียนการสอน ตามค่านิยม 12 ประการ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้
เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้ใช้
งานได้ตามปกติและสวยงาม
4. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้าน
ต่างๆสำหรับนักเรียน
5. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบรรยากาศให้เอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนการสอน
6. เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ี่บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถเพื่อ
นำไปสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0
8. เพื่อปรับซ่อมปรับปรุงระบบงาน
สาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า ให้เพียงพอในการใช้
งาน

กิจกรรม
1. กิจกรรมจ้างเหมานักการภารโรง

1. อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้
กวาดดอกหญ้า, ไม้กวาด
ทางมะพร้าว,ไม้ถู,ที่ตักขยะ,ถังขยะ
น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ
2. ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม
นักเรียนและอุปกรณ์
ทำความสะอาด
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน,
ห้องปฏิบัติการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบการติดตั้งไฟฟ้า,
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
5. ซ่อมแซมและติดตั้ง ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบน้ำประปาใน
โรงเรียน ตูน้ ้ำเย็น
6. จัดทำซุ้มกระดังงา บริเวณที่ออก
กำลังกาย
7. จัดทำรถเข็นขยะ 1 คัน
9. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน
งานต่างๆ
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โครงการ

โครงการที่ 9
โครงการพัฒนางาน
กิจการนักเรียน

ตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนมีสถานที่ ที่มบี รรยากาศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชน
ส่วนรวม

กิจกรรม
10. จัดซื้อและซ่อมเครื่องตัดหญ้า
และอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้
11. ค่าน้ำมันเชือ้ เพลิงในการตัดหญ้า
12. ขุดทำท่อระบายน้ำ
13. ปรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
14. ขยะเป็นสูญ
15. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
1. จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ กิจการ
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความ นักเรียน
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. วันงดสูบบุหรี่โลก
2. เพื่อให้ผเู้ รียนได้ปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของ 3. วันต่อต้านยาเสพติด
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติ
ตนให้เป็นคนดีของสังคม
4. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมี
ความสุข
5. เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะ
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน ให้รู้จัก
ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ
7. เพื่อให้ผเู้ รียนรักและหวงแหน ภาคภูมใิ จใน
วัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราช
ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศีลธรรม
รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญา
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โครงการ

โครงการที่ 10 โครง
กาสถานศึกษาสีขาว
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้
เศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มี
จิตสาธารณะ ใช้ชีวติ อย่างพอเพียง ปรับตัวมี
เหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกดำเนิน
ชีวติ อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันในการป้องกันยาเสพ
ติดแก่นักเรียน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ
รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพ
ติดในโรงเรียน
3. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีชีวติ ที่สงบสุขแบบยั่งยีน
5. เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว”
ปลอดจากยาเสพติด
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีจติ สำนึก
ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
หลักการค่านิยม 12 ประการ ตลอดจนเป็น

กิจกรรม

1. สถานศึกษาสีขาว
2. ห้องเรียนสีขาว
3. อบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพ
ติด
4. To Be Number One
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โครงการ

โครงการที่ 11
โครงการคุณธรรม
นำนักเรียน

ตัวบ่งชี้
แหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไป
พัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาในทุกพืน้ ที่
ผลผลิต ( Outputs )
1. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของ
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติ
ตนให้เป็นคนดีของสังคม
4. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมี
ความสุข
5. เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะ
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน ให้รู้จัก
ตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย
วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ
7. เพื่อให้ผเู้ รียนรักและหวงแหน ภาคภูมใิ จใน
วัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราช
ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศีลธรรม
รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
ผลลัพธ์ ( Outcome )
1. ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้

กิจกรรม

1. มีวนิ ัยและความรับผิดชอบ
2. ความซื่อสัตย์สุจริต
3. ความกตัญญูกตเวที
4. ความมีเมตากรุณา โอบอ้อมอารี
เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว
5. มีความประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า
6. การการส่งเสริมความภาคภูมใิ จ
ในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย
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โครงการ

ตัวบ่งชี้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มี
จิตสาธารณะ ใช้ชีวติ อย่างพอเพียง ปรับตัวมี
เหตุผล และมีภูมิคมุ้ กัน สามารถเลือกดำเนิน
ชีวติ อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
โครงการที่ 12
ผลผลิต (Outputs)
โครงการโรงเรียนกับ 1. เพื่อให้ชุมชนได้มาพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
ชุมชน
2. เพื่อโรงเรียนมีความเข้มแข็งโดยมีชุมชนเป็น
ฐาน
3. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เกิดการเรียนรู้ ที่
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ มี
ทักษะทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่
ประชาคมอาเซียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนร่วมมือกับบ้าน วัด ชุมชน ในการที่
จะ จัดการเรียนการสอน โดยการใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ในการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาความเป็น
ท้องถิ่นของไทย
โครงการที่ 13
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ในการจัด
โครงการ
กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ประชาสัมพันธ์
2. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครู ผู้บริหาร บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
และช่องทางอื่นๆ ทางวารสารโรงเรียน
3. เพื่อบอกสัญญาณการเริ่มเรียน คาบเวลา
เรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรม

1. ประชุมสัมมนา วางแผนกับชุมชน
2. อนุรักษ์สืบสานรำมะนา
3. จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์จาก
ต้นตาลโตนด
4. กิจกรรมการขยายพันธุ์กล้าต้น
ตาลโตนด

1. ประชุมสัมมนา วางแผนการ
ทำงาน
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปรับซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
3. จัดทำแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์
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โครงการ

โครงการที่ 14
โครงการพัฒนางาน
บริการโสตทัศน
ศึกษา

ตัวบ่งชี้
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและกล้า
แสดงความรูค้ วามสามารถในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสาย
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. การให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
และการสื่อสารภายในโรงเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
ผลผลิต (Outputs)
1. เพื่อให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์โสตที่
ชำรุดให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บริการในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถ
เพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน
5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และใช้ส่อื นวัตกรรม ให้
สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. การให้บริการ งานโสตทัศนศึกษาในกิจกรรม
งานต่างๆ ในโรงเรียนที่มีประสิทธืภาพ

กิจกรรม

1. ปรับซ่อมตูล้ ำโพง ลำโพงดอก
ฮอร์น
2. ปรับซ่อมอุปกรณ์โสตฯ เครื่อง
ขยาย/ไมค์
3. ถ่านไมค์ลอย 5 กล่อง
4. NPE SM-58A ไมโครโฟนแบบ
สาย 3 ตัว
5. หัวต่อสายแจ๊ค ต่างๆ
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โครงการที่ 1 พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ลักษณะโครงการ โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช จันทร์สวาท
ฝ่าย
ฝ่ายบริหารวิชาการ กลุ่มสาระ / งาน ฝ่ายบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1, 2, 4, 5
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายตามศักยภาพของ
ผูเ้ รียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเกิดการเรียนรู้ของผูเ้ รียน การจัดงานวัน
วิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และ
เป็นการนำเสนอผลงานของผูเ้ รียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับชุมชน
และสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกัน
งานวิชาการเป็นงานที่มคี วามเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถนำ
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จึงต้องมีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน
งานกิจกรรม งานห้องสมุด งานประกันคุณภาพเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs )
1) เพื่อพัฒนางานวิชาการ มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มวี ัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
4) เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับผูป้ กครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนได้มกี ารพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆที่จำป็น
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน 100 %
2. ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 95 มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนำมาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้เกิดผลดีได้
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดละเกิดผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่าง ๆ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
2. ครูผู้สอนสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจมาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
3. งานวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของ
ผู้เรียน

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

ข้อที่

ระดับคุณภาพ
ระดับดีเลิศ

1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ ของแต่ละ
ระดับชั้น
1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
1.1.3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
1.1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการทำงาน
1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
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มาตรฐานที่

ข้อที่

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผูเ้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของ
ผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ที่

ระดับคุณภาพ
ระดับดีเลิศ

3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.61 –
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.62 –
มี.ค.62)
ก.ย.62)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

1
2

3

4

5
6

กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ(Open
House)
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรทางด้าน
วิชาการ
กิจกรรมพัฒนา
ระบบ
นิเทศภายใน
พัฒนางานห้องสมุด
ส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน

ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63

-

เม.ย..63ก.ย.63
เม.ย..63ก.ย.63

-

ต.ค.62มี.ค..63

-

เม.ย..63ก.ย.63

4,000

ครูนงนุช
และคณะ

ต.ค.62มี.ค..63

-

เม.ย..63ก.ย.63

-

ครูนงนุช
และคณะ

ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63

5,000

เม.ย..63ก.ย.63
เม.ย..63ก.ย.63

5,000

ครูนงนุช
และคณะ
ครูสุเมธ
และคณะ

-

-

-

2,000

ครูนงนุช
และคณะ
ครูนงนุช
และคณะ
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ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.61 –
ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.62 –
มี.ค.62)
ก.ย.62)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

7

8

กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์ของ
โรงเรียน
กิจกรรมจัดซื้อ
กระดาษ A4

ต.ค.62มี.ค..63

-

เม.ย..63ก.ย.63

-

ครูชญานี
และคณะ

ต.ค.62มี.ค..63

20,500

เม.ย..63ก.ย.63

20,500

ครูจรุญ
ลักษณ์และ
คณะ

5. งบประมาณทั้งหมด
ที่
กิจกรรม

1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(Open House)
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิชาการ
4 กิจกรรมพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน
5 พัฒนางานห้องสมุด
6 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
7 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรียน

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
4,000

-

-

-

-

-

-

-

10,000
2,000

-

-

-

-

-

-

-
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ที่

กิจกรรม

8 กิจกรรมจัดซื้อกระดาษ A4

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
41,000
รวมงบประมาณทั้งหมด 57,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
3. กลุ่มบริหารวิชาการ
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ
5. กลุ่มบริหารทั่วไป
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต ( outputs )
1. เพื่อพัฒนางานวิชาการ มีการ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มวี ัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
4. เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับ
ผูป้ กครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ครูรอ้ ยละ 100 จัดการเรียนการสอน
ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

วิธีวัดและประเมินผล

1. การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงาน
สรุปการประเมินโครงการ
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้
สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ผลลัพธ์ ( outcome )
1. โรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของครู
2. เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึน้ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียน
กำหนด

วิธีวัดและประเมินผล

1. การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

- ร่องรอยการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงาน
สรุปการประเมินโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆที่จำป็น
ในการจัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน
2. โรงเรียนได้มกี ารพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูให้เท่าเทียมมาตรฐาน
การศึกษา
3. โรงเรียนได้มกี ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
(1) เวลา อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
(2) งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่สอดคล้อง หรือเพียงพอกับการจัด
กิจกรรมส่งผลให้การจัดกิจกรรมอาจมีประสิทธิภาพลดลง
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9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
(1) มีแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนดได้
(2) ควรจัดให้มีการประชุมช่วงวันหยุดทำการ หรือก่อนเปิดภาคเรียน
(3) บริหารจัดการงบประมาณที่มอี ยู่อย่างรัดกุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
- ความรูด้ ้านทักษะการคิดภาวะผูน้ ำ
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- ความรูด้ ้านมนุษยสัมพันธ์และการส่งเสริมสนับสนุน
- มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต
- มีความรูใ้ นงานที่ได้รับมอบหมาย
2. เงื่อนไขคุณธรรม - มุ่งมั่นในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบ
3. หลักความพอประมาณ – ระยะเวลาในการจัดพัฒนาบุคลากรแบบเหมาะสม
- ใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการแบบพอประมาณ
4. หลักความมีเหตุผล - มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี - แนะนำกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
- มีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน
- การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
6. มิติด้านวัตถุ
- การบริหารจัดการโดยให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะทำให้
โรงเรียนได้สภาพความต้องการของชุมชน
7. มิติด้านสังคม
- การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
8. มิติด้านวัฒนธรรม
- การปลูกค่านิยม วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน เป็นแบบอย่าง
ที่ดแี ก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม - ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อโครงการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรัณย์ เทพพักทัน
ฝ่าย ฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระ / งาน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1, 2, 4, 5
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่1, 2, 3, 4, 5
สนองมาตรฐานการศึกษา (4 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
1.1.2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4)ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.5)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6)ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักว่า
ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ า ผู ้ เ รี ย นมี ค วามสำคั ญ ที ่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของ
บุคคล ทำให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตให้สามารถ
ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัด ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข กับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การ
พัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒ นาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์ และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้คำนึงถึงความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียนเป็นอย่างยิ่งจึงได้มี
การจัดทำโครงการ พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นมา จากผลการทำกิจกรรมโครงการ
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในปีที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มศักยภาพเป็นการพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
และสังคม ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ และก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ถึงร้อยละ 70 โรงเรียนห้วยกรดวิทยาจึงต้องการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ต่อในปีงบประมาณนีต้ ่อไป
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2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs )
1) เพื่อพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนมีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มวี ัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
4) เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับผูป้ กครองและหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนได้มกี ารพัฒนาคุณภาพงานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จำนวน 317 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ร้อย
ละ 80
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูห้ ลากหลายพัฒนาตนเองได้
จน สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียน การดำเนินชีวติ ประจำวันที่เป็นรูปธรรม และผ่านการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่

ข้อที่

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง 1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
วิชาการของ
1.1.2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
ผู้เรียน
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
1.1.3)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ

ระดับคุณภาพ
ระดับดีเลิศ
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มาตรฐานที่

ข้อที่

ระดับคุณภาพ

การสื่อสาร
1.1.4)ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
1.1.5)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6)ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การทำงาน

1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

1.2.1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่
สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม
1.2.2)ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผูเ้ รียน
ทุกคนมีส่วนร่วม
2.การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ระดับดีเลิศ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.61– มี.ค.62)

ที่

1

กิจกรรม

พัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ
ต.ค.62มี.ค..63

ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.62– ก.ย.
62)

งบประมาณ ระยะเวลาที่
(บาท)
ดำเนินการ
10,000
เม.ย..63ก.ย.63

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ
(บาท)
ศรัณย์และ
คณะ
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ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.61– มี.ค.62)

ที่

2

กิจกรรม

3

วันสำคัญแห่งชาติ
ศาสนา พระมหา
กษัตริย
สภานักเรียน

4

กีฬาสีภายใน-ภายนอก

5

ค่ายพักแรม เดิน
ทางไกล
พัฒนางานแนะแนว
- ปัจฉิมนิเทศ
- ปฐมนิเทศ
- แนะแนวสัญจร
- แนะแนวการศึกษา
และอาชีพเพื่อ การมี
งานทำ
กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 8 กิจกรรม
ศูนย์การเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 6 ฐานการ
เรียนรู้
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับ สพม/
ภาค/ประเทศ

6

7
8

9

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ
ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63

ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.62– ก.ย.
62)

งบประมาณ ระยะเวลาที่
(บาท)
ดำเนินการ
10,000
เม.ย..63ก.ย.63
5,000
30,000
40,000

5,000

เม.ย..63ก.ย.63
เม.ย..63ก.ย.63
เม.ย..63ก.ย.63
เม.ย..63ก.ย.63

ผู้รับผิดชอ
บ

งบประมาณ
(บาท)
5000
ศรัณย์และ
คณะ

-

ศรัณย์และ
คณะ
เสกสรร
และคณะ
บุษกรและ
คณะ
บุษกรและ
คณะ

2,000
3,000

ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63

ต.ค.62มี.ค..63

30,000

เม.ย..63ก.ย.63
เม.ย..63ก.ย.63

8,000

นงนุชและ
คณะ
ชัยณรงค์
และ คณะ

เม.ย..63ก.ย.63

-

นงนุชและ
คณะ
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ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.61– มี.ค.62)

ที่

กิจกรรม

10 ทัศนศึกษา

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ
ต.ค.62มี.ค..63
ต.ค.62มี.ค..63

11 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์
- การให้บริการด้าน
ระบบเทคโนโลยี และ
อินเทอร์เน็ต
- ค่ายคอมพิวเตอร์
- ซ่อมและบำรุง
คอมพิวเตอร์
- ให้บริการระบบโอ
สติง้ และโดเมน
12 สวนพฤษศาสตร์
ต.ค.62โรงเรียน
มี.ค..63
5. งบประมาณทั้งหมด

ที่

1
2

3

กิจกรรม

พัฒนาห้องกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน
วันสำคัญแห่งชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์
สภานักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.62– ก.ย.
62)

งบประมาณ ระยะเวลาที่
(บาท)
ดำเนินการ
50,000
เม.ย..63ก.ย.63
28,590
เม.ย..63ก.ย.63

-

งบประมาณ
(บาท)
ศรัณย์และ
คณะ
สุเมธ

เม.ย..63ก.ย.63

-

เงินงบประมาณ(บาท)
งบอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรม
เงินรายได้
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน
10000
-

ผู้รับผิดชอ
บ

ชญานี

เงินนอก
งบประมาณ
-

15000

-

-

5000

-

-
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ที่

กิจกรรม

4

กีฬาสีภายใน-ภายนอก

ค่ายพักแรม เดิน
ทางไกล
6 พัฒนางานแนะแนว
- ปัจฉิมนิเทศ
- ปฐมนิเทศ
- แนะแนวสัญจร
- แนะแนวการศึกษา
และอาชีพเพื่อ การมี
งานทำ
7 กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ 8 กิจกรรม
8 ศูนย์การเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 6 ฐานการ
เรียนรู้
9 แข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับ สพม/
ภาค/ประเทศ
10 ทัศนศึกษา
11 การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์
- การให้บริการด้าน
ระบบเทคโนโลยี และ
อินเทอร์เน็ต

เงินงบประมาณ(บาท)
งบอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรม
เงินรายได้
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน
30000
-

5

-

-

40000

-

-

10,000

-

-

8,000

-

-

-

-

-

20,000

เงินนอก
งบประมาณ

10,000

50,000
28,590
1,000
6,000
4,000
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ที่

กิจกรรม

เงินงบประมาณ(บาท)
งบอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรม
เงินรายได้
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน

เงินนอก
งบประมาณ

- ค่ายคอมพิวเตอร์
- ซ่อมและบำรุง
คอมพิวเตอร์
- ให้บริการระบบโอ
สติง้ และโดเมน
12 สวนพฤษศาสตร์
โรงเรียน
รวมงบประมาณทั้งหมด 405,990 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
3. กลุ่มบริหารวิชาการ
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ
5. กลุ่มบริหารทั่วไป
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 75

7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต ( outputs )
1) เพื่อพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนมี
การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
การสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ
4) เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับ
ผูป้ กครองและหน่วยงานภายนอกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ ( outcome )
โรงเรียนได้มกี ารพัฒนาคุณภาพงาน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
ของชุมชน

วิธีวัดและประเมินผล

1. การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์

1. การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงาน
สรุปการประเมินโครงการ

- ร่องรอยการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
- สรุปผลการนิเทศ
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรายงาน
สรุปการประเมินโครงการ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรูห้ ลากหลายพัฒนาตนเองได้จน
สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียน การดำเนินชีวติ ประจำวันที่เป็นรูปธรรม และผ่านการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100
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9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1ปัจจัยความเสี่ยง
1. กิจกรรมบางกิจกรรมนักเรียนบางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากความต่างของศาสนา
2. กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่พานักเรียนออกนอกสถานที่ อาจเกิดอันตรายต่อ
นักเรียนและคณะได้
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกิจกรรมที่นักเรียนทำได้และไม่ขัดกฎและหลักตาม
ศาสนาที่นักเรียนยึดถือ
2. เน้นย้ำครูและทีมงานเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และหาวิธีการป้องกันและลด
ความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด หรือถ้าเกิดปัญหาควรมีแผนสำรองเพื่อช่วยเหลือได้ทันเวลา
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
ความรูด้ ้านทักษะการคิดภาวะผูน้ ำ ความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์และ
การส่งเสริมสนับสนุน มีความรูใ้ นงานที่ได้รับมอบหมาย
2. เงื่อนไขคุณธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
3. หลักความพอประมาณ ระยะเวลาในการจัดพัฒนาบุคลากรแบบเหมาะสม ใช้จ่ายใน
การพัฒนาวิชาการแบบพอประมาณ
4. หลักความมีเหตุผล มีกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี แนะนำกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการวางแผนการ
ทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
6. มิติด้านวัตถุ
การบริหารจัดการโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะทำให้
โรงเรียนได้สภาพความต้องการของชุมชน
7. มิติด้านสังคม
การเรียนรูเ้ กิดจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
8. มิติด้านวัฒนธรรม การปลูกค่านิยม วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดแี ก่
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ชื่อโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงนุช จันทร์สวาท
ฝ่าย ฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระ / งาน ฝ่ายบริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1, 2
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
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ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบั น มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของ
ผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวัน
วิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และ
เป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรูต้ ่างๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
และสถานศึกษาต่างๆ ร่วมกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 กำหนดให้
จัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และ สนับสนุนให้ก ารจัดการศึก ษา
ดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติดว้ ย มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคน
ดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จัดการศึกษาให้บุคคลมีสทิ ธิ โอกาส และเสมอภาคในการรับการศึกษา
ขั ้ น พื ้ น ฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า สิ บ สองปี จั ด การศึ ก ษาให้ ท ั ่ ว ถึ ง และมี ค ุ ณ ภาพไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย และ
พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ต ิ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ห ่ ง ช า ต ิ พ . ศ . 2 5 4 2 แ ล ะ ท ี่ แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10กำหนดให้ “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอภาคกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างถั่วถึง และมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” จากบทบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นหน้ าที่ความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้อง
จัดให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าเรียนอย่างถั่วถึง และมีคุณภาพ เป็นการสร้างความเสมอภาคด้านโอกาส
และคุณภาพการศึก ษาให้เด็กและเยาวชนไทย สืบ เนื่องจากงานวิชาการนับเป็นหัวใจของการจัด
การศึกษาในโรงเรียน มีหน้าที่จัดหาแหล่งค้นคว้า เพื่อให้ค วามรู้ แนวปฏิบัติในด้านงานวิชาการและ
ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน ประมวลเอกสารวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตร คู่มือครู ด้าน
ต่ า ง ๆ รวมทั ้ ง การวั ด และการประเมิ น ผล จากการสำรวจสภาพสภาพปั ญ หาปั จ จุ บ ั น พบว่ า
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 36.43 และ ระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ร้อยละ 44.26 ซึ่ง ต่ำกว่า เกณฑ์ ท ี่
สถานศึกษากำหนด (รายงานประจำปี 2561, โรงเรียนห้วยกรดวิทยา, 2562) ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับชาติ (O - Net) ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 ร้อยละ 32.43 และระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 27.32 (สทศ.,2562) ในภาพรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังนั้นจึง
จำเป็ น ต้ อ งจั ด ทำโครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ ์ น ั ก เรี ย น เพื ่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ ม ี ค ุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และพัฒนา
นักเรียนให้นอ้ มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Outputs )
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึน้ ตามที่สถานศึกษากำหนด
2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3) เพื่อพัฒนานักเรียนให้นอ้ มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
สถานศึกษากำหนด และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนดเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3
2. นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 80
3. นักเรียนร้อยละ 90 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3. นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ
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3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
1

3

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ ของ
แต่ละระดับชั้น
1.1.2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
1.1.3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
1.1.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติ
1.1.6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การทำงาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา กำหนด โดยไม่ขัดกับ กฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
1.2.2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผูเ้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรูค้ วามเข้าใจของ
ผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ
ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ
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4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63
– มี.ค.63)
– ก.ย.63)
ระยะเวลา งบประมา ระยะเวลาที่ งบประมา
ที่
ณ(บาท) ดำเนินการ
ณ
ดำเนินการ
(บาท)
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- วันสุนทรภู่และวัน
มิถุนายน
8,000
ภาษาไทย
2563
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ
ภาษาไทย
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ต.ค.62 –
4,000
เม.ย.63 –
4,000
ทางการเรียนกลุ่ม
มี.ค.63
ก.ย.63
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุ ต.ค.62 –
5,000
เม.ย.63 –
5,000
ครุภัณฑ์
มี.ค.63
ก.ย.63
- สัปดาห์
สิงหาคม
15,000
วิทยาศาสตร์
2563
- ค่ายดาราศาสตร์
-

ผู้รับผิดชอ
บ

วศิน และ
คณะ

จักรินทร์
และคณะ

น้ำฝนและ
คณะ
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ที่

4

กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯลฯ
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์ห้องศิลปะ
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุ
ครุภัณฑ์ห้องดนตรี
- ส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้าน
ทัศนศิลป์
10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอ
บ
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63
– มี.ค.63)
– ก.ย.63)
ระยะเวลา งบประมา ระยะเวลาที่ งบประมา
ที่
ณ(บาท) ดำเนินการ
ณ
ดำเนินการ
(บาท)
ต.ค.62 –
6,700
ชัยณรงค์
มี.ค.63
และคณะ

ต.ค.62 –
มี.ค.63

9,000

-

-

เสกสรร
และคณะ

กฤษณะ
และคณะ

ต.ค.62 –
มี.ค.63
ต.ค.62 –
มี.ค.63
ต.ค.62 –
มี.ค.63
ต.ค.62 –
มี.ค.63

3,000

-

-

บุษกร

20,000

-

-

กฤษณะ

3,000

-

-

บุษกร

4,000

เม.ย.63 –
ก.ย.63

4,000

สราลีและ
คณะ
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ที่

กิจกรรม

11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การ
ภาษาต่างประเทศ
- สัปดาห์วัน
คริสต์มาส
- ค่าย English Camp
- พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน

ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอ
บ
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63
– มี.ค.63)
– ก.ย.63)
ระยะเวลา งบประมา ระยะเวลาที่ งบประมา
ที่
ณ(บาท) ดำเนินการ
ณ
ดำเนินการ
(บาท)
ต.ค.62 –
5,000
สุเมธและ
มี.ค.63
คณะ

ต.ค.62 –
มี.ค.63

4,000

เม.ย.63 –
ก.ย.63

4,000

-

-

-

-

-

-

-

-

5. งบประมาณทั้งหมด
ที่
กิจกรรม

1

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย

บังเอิญและ
คณะ

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน

8,000

-

-

-
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ที่

กิจกรรม

- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ค่ายดาราศาสตร์
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯลฯ
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพละศึกษา
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องศิลปะ
- จัดซื้อจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
ห้องดนตรี
- ส่งเสริมทักษะความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
8,000

-

-

-

10,000
6,700

15,000
-

-

-

9,000

-

-

-

3,000

-

-

-

20,000

-

-

-

-

3,000

-

-
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ที่

กิจกรรม

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
ภาษาต่างประเทศ
- สัปดาห์วันคริสต์มาส
- ค่าย English Camp
- พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
8,000
-

5,000

-

-

-

8,000

-

-

-

-

-

-

-

รวมงบประมาณทั้งหมด 103,700 บาท
6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
4. ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
6. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต (Outputs )
การทดสอบความรู้
แบบทดสอบวัดความรูท้ ั้ง
1) เพื่อพัฒนานัก เรีย นให้มีคุณภาพตาม
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มาตรฐานสากล
2) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน การประเมินคุณลักษณะอัน แบบประเมินคุณลักษณะ
พึงประสงค์
อันพึงประสงค์
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3) เพื ่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ น ้ อ มนำหลั ก การประเมินคุณลักษณะอยู่ แบบประเมินคุณลักษณะ
อย่างพอเพียง
อยู่อย่างพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดำเนินชีวติ
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด และ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด
2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. นักเรียนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวติ
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณไม่เพียงพอกับการดำเนินกิจกรรม
2. เกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในเวลาที่กำหนดได้
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9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1. จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่าและพอเพียง
2. วางแผนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าและหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
ความรูด้ ้านทักษะการคิดภาวะผูน้ ำ ความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์และ
การส่งเสริมสนับสนุน มีความรูใ้ นงานที่ได้รับมอบหมาย
2. เงื่อนไขคุณธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
3. หลักความพอประมาณ ระยะเวลาในการจัดพัฒนาบุคลากรแบบเหมาะสม
ใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการแบบพอประมาณ
4. หลักความมีเหตุผล กระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี แนะนำกระบวนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการวาง
แผนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอน การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
6. มิติด้านวัตถุ
การบริหารจัดการโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะทำให้
โรงเรียนได้สภาพความต้องการของชุมชน
7. มิติด้านสังคม
การเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันและเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
8. มิติด้านวัฒนธรรม การปลูกค่านิยม วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน เป็นแบบอย่าง
ที่ดแี ก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจำกัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
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โครงการที่ 4 โครงการพัฒนางานบุคลากร
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนางานบุคลากร
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัฒนา สุนิมิตร
ฝ่าย บริหารงานบุคคล กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3
สนองกลยุทธ์ของพันธกิจ ข้อที่ 4,5
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2.3 และ 2.4
2.3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. หลักการและเหตุผล
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามสำคั ญ ต่ อ การบริ ห ารโรงเรี ย นเป็ น อย่ า งยิ ่ ง จากผลการ
ดำเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา มีการประเมินในระดับดี มีผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ยังขาดประสบการณ์ในบางเรื่องตามนโยบายและทิศทางของแนวทาง
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และโรงเรียนเป็นสถานผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
การเตรียมประชาชนชั้นต้น ให้สามารถอยู่ในสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนจึงจัดให้ครูได้เพิ่มประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ระบุว่า การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดขึ้นใน
ตลอดระยะ 5 ปี น ี ้ จะได้ ส ะท้ อ นถึ ง ความสามารถในการจั ด การทรั พ ยากรที ่ ม ี ภ ายใน
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมุ่งการบรรลุผลความสำเร็จต่อเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ที ่ ไ ด้ ร ั บ บริ ก ารจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในเป้ า หมาย 5 ด้ า นที ่ ส ำคั ญ คื อ 1) ด้ า นการเข้ า ถึ ง
(Accessibility) 2) ด้ า นความเท่ า เที ย ม (Equity) 3) ด้ า นคุ ณ ภาพ (Quality) 4) ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
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(Efficiency) และ 5) ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เห็น
ความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนีข้ นึ้
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. ครูทุกคน เข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนา คนละอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
2. ครูทุกคน ศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่น ด้านการบริหารและจัดการศึกษาก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา คนละอย่างน้อย 20
ชั่วโมง / ปี
2. ครูร้อยละ 100 ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยาให้มคี วามรู้และประสบการณ์เท่ากัน
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่

2.3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบ
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และการจัดการ

ร้อยละของ
นักเรียน/ ครูที่
ได้ระดับดีข้นึ ไป
หรือระดับ
คุณภาพ
ระดับดี
ระดับดี
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4. ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 – ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 –
มี.ค.63)
ก.ย.63)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)
1 กิจกรรมจัดครูเข้า
ต.ค.62 –
15,000
เม.ย.63 –
15,000
อบรม ประชุมสัมมนา
มี.ค.63
ก.ย.63
2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
สิงหาคม 6390,000
โรงเรียนดีเด่น
ตุลาคม 63

ที่

1
2

5. งบประมาณทั้งหมด
กิจกรรม

กิจกรรมจัดครูเข้าอบรม
ประชุมสัมมนา
กิจกรรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนดีเด่น

เงินงบประมาณ (บาท)
งบอุดหนุนราย งบกิจกรรม
เงินรายได้
หัว
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ผู้เรียน
30,000
90,000

-

ผู้รับผิดชอบ

ครูวัฒนา
สุนิมติ ร
ครูวัฒนา
สุนิมติ ร

เงินนอก
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000 บาท

6. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
- สพม.5
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ใน 1 ปีครูรอ้ ยละ 100 เข้า
1. แบบรายงานผลฯ
ร่วมอบรมประชุม สัมมนา คน 2. ตรวจสอบเอกสาร
ละอย่างน้อย 20 ชั่วโมง

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกต
2. แบบประเมินผลงาน
3. ใบตรวจรับงาน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
3. ครูรอ้ ยละ 100 ศึกษาดูงาน
โรงเรียนดีเด่น ด้านการบริหาร
และจัดการศึกษาก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐาน
4. โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล

วิธีวัดและประเมินผล
1. แบบรายงานผลฯ
2. ตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกต
2. แบบประเมินผลงาน
3. ใบตรวจรับงาน

1. แบบรายงานผลฯ
2. ตรวจสอบเอกสาร

1. สังเกต
2. แบบประเมินผลงาน
3. ใบตรวจรับงาน

1. แบบรายงานผลฯ
2. ตรวจสอบเอกสาร

1. สังเกต
2. แบบประเมินผลงาน
3. ใบตรวจรับงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา และแสวงหาความรู้
และประสบการณ์เท่าทันกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
2. บุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นด้านการบริหารและจัด
การศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. สถานที่อบรม ประชุม และสัมมนา อุปกรณ์ทางสื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอ ขาดความต่อเนื่อง
2. สถานที่ศึกษาดูงานไม่ตรงตามเป้าหมาย
9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1. ศึกษาข้อมูล จัดเตรียมสถานที่อบรม ประชุม และสัมมนา มีอุปกรณ์ทางสื่อเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ศึกษาข้อมูล และเปรียบเทียบสถานที่ศึกษาดูงาน
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10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้ ความรูท้ ี่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
2. เงื่อนไขคุณธรรม ความขยัน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
3. หลักความพอประมาณ การใช้สถานที่อบรม การใช้เวลา ค่าใช้จ่าย
4. หลักความมีเหตุผล ได้เพิ่มประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. มิติด้านวัตถุ การใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจำกัด และเกิดประโยชน์
7. มิติด้านสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
ร่วมกัน
8. มิตดิ ้านวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและเรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายผ่านการศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการอบรม สัมมนา
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โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของภาษาต่างประเทศ
(ครูจ้างสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของภาษาต่างประเทศ (ครูจา้ งสอนภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ)
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบังเอิญ ก้อนทอง
ฝ่าย บริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระ / งาน การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 3
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2 (2.1) (2.4)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1. หลักการและเหตุผล
เพื ่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ทันกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และตามนโยบายของรัฐบาล
การศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ การทะนุ บ ำรุ ง ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด้ า นสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลซึ่ง ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานพัฒนาบุ ค ลากรและกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศของโรงเรีย นห้ วยกรดวิ ท ยาเห็ น
ความสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระการ
เรียนรู้พ้ืนฐานหนึ่งใน 8 กลุ่มสาระที่กำหนดขึน้ ให้เป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้าง
ความเป็นมนุษย์และสร้างศั กยภาพในการคิด และการทำงานอย่างสร้างสรรค์โดยนำจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดเป็นสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศกำหนดให้การเรียนภาษาอังกฤษในทุกช่วงชั้นซึ่งสถานศึกษาสามารถจัดทำสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติมเป็นรายวิชาใหม่ ๆ ที่มีความเข้มขึ้นได้อย่างหลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสนใจ ความต้องการของแต่ละบุคคล
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ดั ง นั ้ น โรงเรี ย นห้ ว ยกรดวิ ท ยาจึ ง ได้ จ ั ด ให้ ม ี ก ารเรี ย นการสอนภาษาจี น ซึ ่ ง เป็ น ภาษาที ่ มี
ความสำคัญ เหมื อนกับ ภาษาอังกฤษ เมื่อปีท ี่ผ่ านมานัก เรีย นมี ผลการเรี ย นเป็ นที ่น่ า พอใจและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
เรียนกับเจ้าของภาษาที่แท้จริง เพราะในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ การติดต่อสื่อสารทั่วโลกรับรู้ถึงกัน
หมด และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดใน
การใช้สื่อสาร ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องมีความรูค้ วามสามารถในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน
งานพัฒนาบุคลากรและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว
จึงได้จัดทำโครงการนี้โดยการจ้างครูสอนภาษาจีนและครูสอนภาษาอังกฤษ (Native Speaker) มาสอน
เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะความชำนาญและมีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องเพราะเป็นเจ้าของภาษาจริง ๆซึ่งจะเป็นผลให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาดียิ่งขึน้
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Outputs)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะตรงตามสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ครูและบุคคากรทางการศึกษาเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
ผลลัพธ์ (outcome)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู
มีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษา
3. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตรงตามสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
4. จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน
3. เป้าหมายโครงการ
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3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 90
3. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตรงตามสาขาที่ขาดแคลนเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 90
4. จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ร้อยละ 90
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยาให้มคี วามรู้และประสบการณ์
เท่ากันกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

ข้อที่
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

ระดับคุณภาพ
ระดับดี

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 – ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 –
มี.ค.63)
ก.ย.63)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมา
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
ณ
(บาท)
1 กิจกรรมจ้างสอนของ ตุลาคม 2562
48,000 เมษายน 2563 48,000
ภาษาต่างประเทศ
– มีนาคม
- กันยายน
(ครูจา้ งสอนภาษาจีน)
2563
2563

ผู้รับผิดช
อบ

นาง
บังเอิญ
ก้อนทอง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 96

2

กิจกรรมจ้างสอนของ ตุลาคม 2562
ภาษาต่างประเทศ
– มีนาคม
(ครูจา้ งสอน
2563
ภาษาอังกฤษ)

54,000

เมษายน 2563
- กันยายน
2563

54,000 นาง
บังเอิญ
ก้อนทอง

5. งบประมาณทั้งหมด
5.1 เงินงบประมาณ
5.1.1 งบอุดหนุนรายหัว จำนวน 204,000 บาท
ที่
กิจกรรม
เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
1 กิจกรรมจ้างสอนของภาษาต่าง 108,000
ประเทศ (ครูจ้างสอนภาษาจีน)
2 กิจกรรมจ้างสอนของภาษาต่าง
96,000
ประเทศ (ครูจ้างสอน
ภาษาอังกฤษ)
รวมงบประมาณทั้งหมด 204,000 บาท
6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหารงานบุคคล
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามมาตรฐานการศึกษา

วิธีวัดและประเมินผล
การสำรวจความพึงพอใจ

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสำรวจความพึง
พอใจ
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2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครบตรงตามสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ
การ ปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล
3. จำนวนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่โรงเรียนจัดหา

การสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึง
พอใจ

การสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึง
พอใจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีบุคคลากรที่มคี ุณภาพมีความรู้ มีการพัฒนาศักยภาพของตน
เสมอและประสบการณ์เท่ากันกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้ - ผูด้ ำเนินงานต้องมีความรูใ้ นวิชาที่ตนสอนและรอบรู้ในเรื่องบริหารจัดการ
ในวิชาชีพ
2. เงื่อนไขคุณธรรม - มีความรับผิดชอบ ความอดทน มีความสามัคคี มีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมงาน
มีวนิ ัย และตรงต่อเวลา
3. หลักความพอประมาณ - ครูมีความเพียงพอกับวามต้องการกับนักเรียน ใช้งบประมาณ
และทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. หลักความมีเหตุผล – ครูจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่นื รู้จัก
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มอี ยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
- รู้จักการวางแผน การทำงานอย่างเป็นระบบและการ
ปรับตัวในการดำเนินชีวติ
6. มิติด้านวัตถุ - ได้ครูที่ตรงสาขาวิชาที่สอน
7. มิติด้านสังคม - รู้จักแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับ
ผูอ้ ื่น
8. มิติด้านวัฒนธรรม - ส่งเสริมการเรียนให้รู้จักวัฒนธรรมของต่างต่างชาติและอณุรักษวัฒ
ธรรมไทย
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม - ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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โครงการที่ 6 โครงการจัดหาและจัดจ้างลูกจ้างนักการภารโรง
ชื่อโครงการ
โครงการจัดหาและจัดจ้างลูกจ้างนักการภารโรง
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัฒนา สุนิมิตร
ฝ่าย บริหารงานบุคคล
กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3
สนองกลยุทธ์ของพันธกิจ ข้อที่ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2.5
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ทางการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยสนับสนุนการบริหารงานของหน่ วยงาน การพัฒนาให้บุคลากรให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเป็นโรงเรียนประจำตำบล
ขนาดกลาง มีอาคารเรีย นเพื่อใช้ใ นการปฏิบ ั ติ งานในการสอน ดังนั้น โรงเรีย นห้วยกรดวิท ยาจึ ง
จำเป็นต้องจ้างนักการภารโรงที่มีความถนัดในด้านการดูแลและทำความสะอาด เพื่อให้โรงเรียนห้วย
กรดวิทยา มีความสะอาดและเกิดความเป็นระเบียบ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อจัดหาและจัดจ้างลูกจ้างนักการภารโรง
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีบุคลากรครบถ้วนให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2. โรงเรียนสะอาดเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
จัดจ้างนักการภารโรงจำนวน 2 คน
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนสะอาดเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 2กระบวนการ
บริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ

2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ระดับดี

4. ระยะเวลาดำเนินการกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอ
บ
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 – ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 –
มี.ค.63)
ก.ย.63)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)
1 กิจกรรมจ้างเหมา
ต.ค.62 –
60,000
เม.ย.63 –
60,000 ครูวัฒนา สุ
นักการภารโรง
มี.ค.63
ก.ย.63
นิมิตร
5. งบประมาณทั้งหมด
ที่
กิจกรรม

1

กิจกรรมจ้างเหมา
นักการภารโรง

เงินงบประมาณ (บาท)
งบอุดหนุนราย
งบกิจกรรม
เงินรายได้
หัว
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน
120,000
-

เงินนอก
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด 120,000 บาท
6. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. มีบุคลากรเพียงพอ
1. แบบรายงานผลฯ

เครื่องมือวัดและประเมินผล
1. สังเกต

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 100

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล
2. ตรวจสอบเอกสาร
2. โรงเรียนห้วยกรดวิทยามีการ 1. แบบรายงานผลฯ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
2. ตรวจสอบเอกสาร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิผล

เครื่องมือวัดและประเมินผล
2. แบบประเมินผลงาน
1. สังเกต
2. แบบประเมินผลงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนและอาคารเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถอำนวยความสะดวก
และรับรองบุคคลที่มาติดต่อราชการได้
2. สามารถจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประชุมหรือการอบรมได้อย่างเหมาะสม
3. ต้นไม้รอบบริเวณอาคารได้รับการดูแลเอาใจใส่และสร้างความสดชื่นและร่มรื่นให้แก่ผู้ที่มา
ติดต่อราชการ
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. สถานที่กว้างขวาง ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาจำกัด
9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1. ศึกษาข้อมูล การบริหารเวลา สัดส่วนพื้นที่ และการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้ ความรูท้ ี่ได้จากการปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียน
2. เงื่อนไขคุณธรรม ความขยัน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
3. หลักความพอประมาณ การใช้เวลา ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด
4. หลักความมีเหตุผล ได้เพิ่มประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. มิติด้านวัตถุ การใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่อย่างจำกัด และเกิดประโยชน์
7. มิติด้านสังคม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
ร่วมกัน
8. มิตดิ ้านวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่าวกัน
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
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โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วม
ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพุฒ ก้อนทอง
ฝ่าย บริหารแผนงานและงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 2
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2.2
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น มีความมุ่งหมายที่จะจัดการ
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป และมีการกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจปกครอง ดูแล
บำรุ ง รั ก ษา ใช้ แ ละจั ด หาประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ ท ี ่ ม ี ผ ู ้ บ ริ จ าคให้ โ ดยได้ ร ั บ ความเป็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องจัดทำงบดุลประจำปี รายงานสาธารณชนทุกสิ้ นปี
การศึกษา รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการของระบบพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2560 – 2564 ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในองค์กร โดยมีเป้าหมายการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ
และมีธรรมาภิบาล เช่น พัฒนาระบบการบริหารเงินที่ดี พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี พัฒนา
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ระบบบริหารวิชาการที่ดี และพัฒนาระบบบริหารทั่วไปที่ดี ตลอดจนการสื่อสารสารสนเทศในองค์กร
ซึ่งมุ่งพัฒนาโครงสร้างและระบบการทำงานให้สอดคล้องกัน ยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดการ
ซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการยึดประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบการบริหารขององค์กร
ในทุกฝ่ายของการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การบริหารจัดการเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ซึ่งมุ่งให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานประจำอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานในฝ่ายประทับใจผูร้ ับบริการ และปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอำนาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มคี วามรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรูอ้ ย่าง
กว้างขวาง ทำการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอือ้ ต่อ
การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนเป็นสำคัญดังนัน้ โรงเรียนจึงเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของโรงเรียน จึงประกอบด้วย การพัฒนากิจกรรมฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบริหารบุคคลบุคคล
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อวางแผนและพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม
2. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เพื่อให้สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน
2. เพื่อบริหารจัดการที่มคี วามถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ
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3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- มีแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
- ผู้รับบริการร้อยละ 90 ได้รับการบริการที่ดี รวดเร็ว คุ้มค่า ทันสมัย
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- โรงเรียนมีแผนพัฒนาประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี
- นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระดับมาก
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการบริหารจัดการในระดับมาก
3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
2

ที่

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2
3

4

ระดับดีเลิศ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 – ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.
มี.ค.63)
63)
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

1

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุงห้อง
การเงินและพัสดุ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต.ค.62 –
มี.ค.63
จัดหาวัสดุ
ต.ค.62 –
สำนักงานงาน
มี.ค.63
พัสดุ
จัดทำแผนพัฒนา ต.ค.62 –
การศึกษา
มี.ค.63

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

4,000

4,000

5,000

เม.ย.63 – ก.ย.
63
-

2,000

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ

จรุญลักษณ์
พัชราภรณ์
จรุญลักษณ์
พัชราภรณ์
จรุญลักษณ์
พัชราภรณ์
สุเมธ
ชญานี
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ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 – ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.
มี.ค.63)
63)
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

5

6

8
9

10
11
12

13
14
15
16

จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา
การประกัน
คุณภาพภายใน
โรงเรียน
พัฒนางานธุรการ
พัฒนางานและ
ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค
พัฒนางานการเงิน
และบัญชี
งานอนามัย
โรงเรียน
จัดระบบทะเบียน
นักเรียนและการ
วัดประเมินผล
รับนักเรียน ม.1
และ ม. 4
บริการ
ยานพาหนะ
งานสหกรณ์
โรงเรียน
ระบบควบคุม
ภายใน

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.62 –
มี.ค.63

4,000

-

-

สุเมธ
ชญานี

ต.ค.62 –
มี.ค.63

9,000

-

-

สุเมธ
ชญานี

ต.ค.62 –
มี.ค.63
ต.ค.62 –
มี.ค.63

32,525

30,000

336,000

เม.ย.63 – ก.ย.
63
-

-

พุฒ

-

-

-

-

พุฒ

ต.ค.62 –
มี.ค.63
ต.ค.62 –
มี.ค.63

4,000

-

-

17,000

-

-

เสกสรร
พลรบ
น้ำฝนและ
คณะ

ครูธุรการ

ต.ค.62 –
มี.ค.63
ต.ค.62 –
มี.ค.63
-

1,000

-

-

165,175

-

-

น้ำฝนและ
คณะ
มานพ

-

-

-

บังเอิญ

-

-

-

-

จิราวัช
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ที่

17

18

ที่

1
2
3
4
5

กิจกรรม

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และจัด
ซ่อมคุรุภัณฑ์
สำนักงานวิชาการ
กองทุนกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา

ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.62 – ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63 – ก.ย.
มี.ค.63)
63)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ต.ค.62 –
มี.ค.63

5,000

-

-

นงนุช

-

-

-

-

บุษกร

5. งบประมาณทั้งหมด
กิจกรรม

ปรับปรุงห้องการเงินและพัสดุ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
จัดหาวัสดุสำนักงานงานพัสดุ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา
6 การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
8 พัฒนางานธุรการ
9 พัฒนางานและให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค
10 พัฒนางานการเงินและบัญชี
11 งานอนามัยโรงเรียน
12 จัดระบบทะเบียนนักเรียนและการ
วัดประเมินผล

เงินงบประมาณ (บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

งบอุดหนุน
รายหัว

งบกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

เงินรายได้
สถานศึกษา

8,000
5,000
2,000
4,000

-

-

-

9,000
62,525
336,000

-

-

-

4,000
17,000

-

-

-
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ที่

กิจกรรม

13 รับนักเรียน ม.1
และ ม. 4
14 บริการยานพาหนะ
15 งานสหกรณ์โรงเรียน
16 ระบบควบคุมภายใน
17 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดซ่อม
คุรุภัณฑ์สำนักงานวิชาการ
18 กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

เงินงบประมาณ (บาท)

เงินนอก
งบประมาณ

งบอุดหนุน
รายหัว

งบกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

เงินรายได้
สถานศึกษา

1,000

-

-

-

165,175
5,000

-

-

-

รวมงบประมาณทั้งหมด 618,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายบริหารบุคคลบุคคล
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ

วิธีวัดและประเมินผล
การสอบถาม การสังเกต

บริหารจัดการ ร้อยละ 90
2. มีการพัฒนางานบริหารจัดการให้มี

สังเกต
การสอบถาม การสังเกต

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
3. มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการ
บริหารอย่างมีระบบ ร้อยละ 90

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถาม แบบ
แบบสอบถาม แบบ
สังเกต

การสอบถาม การสังเกต

แบบสอบถาม แบบ
สังเกต
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วม
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. วัสดุ อุปกรณ์ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการตลอดปีการศึกษา
2. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานทุกกิจกรรม
9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1. ใช้วัสดุ อุปกรณ์แบบประหยัดหรือสามารถนำของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
2. จัดทำสมุดคุมวัสดุอุปกรณ์ให้มคี วามรัดกุมมากขึ้นเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
: ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้าน
2. เงื่อนไขคุณธรรม : ความสามัคคี เห็นคุณค่าภูมปัญญาท้องถิ่น
3. หลักความพอประมาณ : ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า
4. หลักความมีเหตุผล : การรักษาภูมปัญญาท้องถิ่น คือการรักษาชาติ
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี : การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาปกป้อง ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
6. มิติด้านวัตถุ : ใช้วัตถุสิ่งของให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและได้ตน้ กล้าตาลโตนด
7. มิติด้านสังคม : การให้บริการ กับชุมชนและหน่วยงานที่มาขอใช้บริการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม : การทำเป็นนิสัย จนเกิดวัฒนธรรมของการทำงาน ภูมิปัญญา
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์ธรรมชาติส่งิ แวดล้อม
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โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมานพ พลับเที่ยง นายเสกสรร ไทยยิม้
คณะครูนักเรียน และนักการภารโรง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานอาคารสถานที่
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 4
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 2 ข้อย่อย 2.5
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันสภาพ
อาคาร ห้องเรียนบางส่วนชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน อาคารและห้องสำนักงานมีไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จึงควรซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อ
ใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนและทางราชการ ห้องสนับสนุนการเรียนการสอน ห้องสำนักงานถือว่ามีความสำคัญที่จะ
ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปี พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อนและเอือ้ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้าน
หลังที่สองของนักเรียน ซึ่งต้องใช้ชีวติ เพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ มากกว่าอยู่ที่บ้านจึงสมควรเอา
ใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ดเี อือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของนักเรียนให้ดีที่สุด
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2.วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อจัดห้องเรียนได้ครบตามความต้องการ เหมาะสม สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน ตามค่านิยม 12 ประการ
2. เพื่อจัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติและสวยงาม
4. เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักเรียน
5. เพื่อปรับสภาพแวดล้อมบรรยากาศให้เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
6. เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ี่บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนและไทยแลนด์ 4.0
8. เพื่อปรับซ่อมปรับปรุงระบบงานสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า ให้เพียงพอในการใช้งาน
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนมีสถานที่ ที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและบริการชุมชนส่วนรวม
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. จัดห้องสนับสนุนการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน
2. ซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้าให้สวยงามและมีบรรยากาศปลอดภัย
3. จัดห้องสำนักงานให้เป็นเอกเทศ เป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4. จัดภูมิทัศน์โดยรอบให้เอือ้ ต่อการจัดระเบียบการเรียนการสอน เช่น ทาสีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ รั้วโรงเรียน จัดทำสวนหย่อม และระบบสาธารณูประโภคระบบประปา ให้มี
ประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ และอาคารประกอบให้พร้อมที่จะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งไปสู่อาเชียนและมาตรฐานสากล
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เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ 2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
บริหารและการจัดการของ และ สังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา

4

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.62 – มี.ค.63)
(เม.ย.63 – ก.ย.63)
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

1

2

3

4

ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ศึกษาข้อมูล
- เขียนแผนโครงการ
ขั้นดำเนินการ (DO)
1.ประชุมคณะครูทุกท่าน และ
กรรมการนักเรียน
2.มอบหมายงานแบ่งเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
ทางการศึกษาและนักการภารโรง
3.มอบหมายงานแบ่งเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบนักเรียนแต่ละชั้น
4.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
-ติดตามตรวจสอบทุกวันทำการ
-ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ชำรุดหรือ
มีปัญหา
ขั้นรายงาน (ACTION)
-สรุปรายงานผลสำเร็จของการ
ดำเนินการตามกิจกรรม

งบประมาณ ระยะเวลาที่
(บาท)
ดำเนินการ

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ครู
มานพ
พลับ
เที่ยง
คณะครู
ทุกท่าน
นักการ
ภารโรง
นักเรียน

ตุลาคม
2562

ตุลาคม
2562
ตุลาคม
2562

เม.ย.-กย.63
เม.ย.-กย.63
กย.63
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5. งบประมาณทั้งหมด
ที่

กิจกรรม

เงินงบประมาณ (บาท)
งบกิจกรรม
งบอุดหนุน
เงินรายได้
พัฒนาคุณภาพ
รายหัว
สถานศึกษา
ผู้เรียน

เงินนอก
งบประมาณ

1

อุปกรณ์ทำความสะอาด ไม้กวาดดอกหญ้า,
5,000
ไม้กวาดทางมะพร้าว,ไม้ถู,ที่ตักขยะ,ถังขยะ
น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ
2 ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนและ
3,000
อุปกรณ์
ทำความสะอาด
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
3,000
4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน,
4,000
ห้องปฏิบัติการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการ
ติดตัง้ ไฟฟ้า,
และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
5 ซ่อมแซมและติดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค
5,000
ระบบน้ำประปาในโรงเรียน ตู้น้ำเย็น
6 จัดทำซุ้มกระดังงา บริเวณที่ออกกำลังกาย
2,000
7 จัดทำรถเข็นขยะ 1 คัน
3,000
8 จัดซื้อและซ่อมเครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์
ตัดแต่งกิ่งไม้
10 ขยะเป็นสูญ
11 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รวมงบประมาณ
25,000
รวมงบประมาณทัง้ หมด 25,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
- สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
- ร้านค้าในท้องถิ่น
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต (Outputs)
1.ร้อยละ80 ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
พอใจกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน

- สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
-แบบสังเกต
-แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-แบบสังเกต

- สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.โรงเรียนมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
2.โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.โรงเรียนได้มกี ารจัดสภาพแวดล้อม ตามหลักการพัฒนา ไทยแลนด์ 4.0
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่ใด้รับการจัดสรร
9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
หาแนวทางในการ ระดมจัดหาทรัพยากร จัดทำโครงการ
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
: แหล่งเรียนรู้ ตามจุดต่างๆในโรงเรียน
2. เงื่อนไขคุณธรรม : ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
3. หลักความพอประมาณ : การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและธรรมชาติให้ได้ประโยชน์
4. หลักความมีเหตุผล : นักเรียนมีเหตุผลใน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

: บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดี อากาศดี มีความปลอดภัย อย่าง

ยั่งยืน
6. มิติด้านวัตถุ : ใช้วัตถุสิ่งของให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
7. มิติด้านสังคม : การให้บริการ สถานที่ต่างๆให้กับชุมชนและหน่วยงานที่มาใช้บริการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม : การทำเป็นนิสัย จนเกิดวัฒนธรรมของการทำงาน
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความสะอาดของโรงเรียน
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โครงการที่ 9 โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน
ชื่อโครงการ พัฒนางานกิจการนักเรียน
ลักษณะโครงการ โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวศิน คล้ายแก้ว
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป กลุ่มสาระ / งาน กิจการนักเรียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่
1. ส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวติ
4. พัฒนาระดับบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่
1. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
7. สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.5 ข้อที่
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผูเ้ รียนให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
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8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 20 ปี
9. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
*****************************************
1. หลักการและเหตุผล
กิจการนักเรียนเป็นอีกนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จัก ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล มีขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้ รียน
ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน
และการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้
ต้องพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมใิ จในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมคิ ุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จัก ผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล มีขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้ รียน ที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ดังนัน้ จึงควรมีการจัดทำโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาได้
ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต ( Outputs )
1. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผเู้ รียนได้ปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม
4. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน ให้รู้จักตนเอง รูร้ ักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ
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7. เพื่อให้ผเู้ รียนรักและหวงแหน ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศลี ธรรม รักษา
ความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ
ผลลัพธ์ ( Outcome )
ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมคิ ุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
3. เป้าหมายโครงการ
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม 307 คน
3.1.2. มีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 แห่ง
3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1. นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนเกิดความรัก ความเทิดทูนต่อ ชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
3.2.2. นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนเกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ
3.2.3. นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีข้นึ
3.2.4. นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมีความสุขตาม
แนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2.5. นักเรียน ร้อยละ 100 รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ ได้ด้วยตัวเอง
3.2.6. นักเรียน ร้อยละ 100 รักวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้องปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ
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3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่

ร้อยละของ
นักเรียน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชีย้ ่อยที่
ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.62- มี.ค.63)
(เม.ย.63- ก.ย.63)
ระยะเวลาที่ งบประมา ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
ณ
ดำเนินการ
(บาท)
(บาท)
1. จัดซื้อวัสดุ
– (ต.ค.61- มี.ค.
1,000
(เม.ย.631,000
ครุภัณฑ์ กิจการ
63)
ก.ย.63)
นักเรียน
2. วันงดสูบบุหรี่โลก
พ.ค. 63
3,000
3.

วันต่อต้านยาเสพ
ติด

-

-

5. งบประมาณทั้งหมด(รวมทุกกิจกรรม)
ที่
กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประเภทของเงิน
รวม

มิ.ย. 63

3,000

100
100
100
100

ผู้รับผิดชอบ

นายวศิน
คล้ายแก้ว
นายวศิน
คล้ายแก้ว
นายวศิน
คล้ายแก้ว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทของเงิน
รวม
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พัฒนา เงิน
เงิน
คุณภา อุดหนุ รายได้
พ
นราย สถาน
ผูเ้ รียน หัว ศึกษา
1.

2.
3.

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
กิจการ
นักเรียน
วันงดสูบบุหรี่
โลก
วันต่อต้านยา
เสพติด
รวม

เงิน
อื่น
ๆ

พัฒนา
เงิน
เงิน เงิน
คุณภา อุดหนุน รายได้ อื่น
พ
รายหัว สถาน ๆ
ผูเ้ รียน
ศึกษา

✓

-

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

-

-

-

-

2,000

-

-

-

- 3,00
0
- 3,00
0
- 6,00
0

รวมงบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา
5.4 เงินอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

8,000 บาท
..........-...........
..........-...........
..........-...........
8,000
บาท

บาท
บาท
บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
6.1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
6.2 สถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี
6.3 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถ
6.4 โรงพยาบาลสรรคบุรี

-
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
งานกิจการนักเรียนจัดซือ้ หาพัสดุ –
ครุภัณฑ์ ในงานกิจการนักเรียนได้
เพียงพอ 100 %
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึก
ค่านิยม ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
ประชาธิปไตยและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับหลักการค่านิยม
12 ประการ

วิธีวัดและประเมินผล
การตรวจสอบและ
การสอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบตรวจสอบ /
แบบสอบถาม

การตรวจสอบและ
การสอบถาม

แบบตรวจสอบ /
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมคิ ุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
แนวทางในการระดมจัดหาทรัพยากรจัดทำโครงการ
10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้ นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนรักวัฒนธรรมประเพณีไทย
เข้าใจ เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
ศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
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2. เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีข้ึน
3. หลักความพอประมาณ นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน รูจ้ ักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ ทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ ได้ดว้ ยตัวเอง
4. หลักความมีเหตุผล นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนเกิดความรัก และความ
สามัคคีในหมู่คณะ
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนสามารถใช้ชีวติ ได้
อย่างมีความสุขตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มิติด้านวัตถุ งานกิจการนักเรียนจัดซือ้ หาพัสดุ – ครุภัณฑ์ ในงานกิจการนักเรียนได้
เพียงพอ
7. มิติด้านสังคม
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึก ค่านิยม ปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
หลักการค่านิยม ๑๒ ประการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน รู้จักตนเอง รูร้ ักษ์
สิ่งแวดล้อม
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โครงการที่ 10 โครงกาสถานศึกษาสีขาว และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ชื่อโครงการ
สถานศึกษาสีขาว และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวศิน คล้ายแก้ว
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
งาน กิจการนักเรียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1, 5
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1, 4, 6
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 20 ปี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชนและสถานศึกษามีความรุนแรงมาก โรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม และมัก
เชื่อมโยงไปยังปัญหาด้านชู้สาว โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง
อันมีผลทำให้วิถีการดำรงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทาง
ครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่น ที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านีม้ ี
มานานทำให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ โรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการ
โรงเรียนสีขาวขึ้นมารองรับ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพร้อมผูเ้ ยาว์ให้เป็นผูใ้ หญ่ที่ดใี นสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรูจ้ ักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปู
พืน้ ฐานประชาธิปไตยให้ดีข้ึนและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวถิ ีชีวติ ตามหลัก
ประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
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ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรูจ้ ักระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรูจ้ ักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปู
พืน้ ฐานประชาธิปไตยให้ดีข้ึนและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวถิ ีชีวติ ตามหลัก
ประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้
ดังนัน้ จึงควรมีการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาว และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนรูจ้ ักปฏิบัติตนและรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเองและสามารถดำรงตนให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อเสริมสร้างภูมคิ ุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน
2. เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและร่วมคิด ร่วมทำ รณรงค์ ป้องกัน การแพร่ระบาดของสารเสพติดใน
โรงเรียน
3. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เข้าสู่สังคมที่มคี ุณธรรม จริยธรรม มีชีวติ ที่สงบสุขแบบยั่งยีน
4. เพื่อให้สถานศึกษาเป็น “โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยาเสพติด
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีจติ สำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรม ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีประชาธิปไตยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักการค่านิยม ๑๒
ประการ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพืน้ ที่
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจำปี เพื่อประกาศให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. ผูน้ ำชุมชน ผูน้ ำท้องถิ่น ผูน้ ำทางศาสนา ในชุมชนให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ
ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้ กครอง นักเรียน มีจติ สำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข
2. ผูน้ ำท้องถิ่น ผูน้ ำชุมชน ผูน้ ำทางศาสนา มีจิตสำนึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
3. นักเรียน มีจติ สาธารณะ รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผูเ้ รียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่
สถานศึกษากำหนด
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ระดับดี

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
ภาคเรียนที่ 2 (ต.ค.63– มี.ค. ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.63– ก.ย.
63)
63)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)
1 สถานศึกษาสี
ต.ค.63– มี.ค.
1,000
เม.ย.63– ก.ย.
1,500
ขาว
63
63
2 ห้องเรียนสีขาว ต.ค.63– มี.ค.
1,000
เม.ย.63– ก.ย.
1,500
63
63
3 อบรมนักเรียน
กรกฎาคม
3,000
แกนนำต้านยา
2563
เสพติด
4 To Be Number ต.ค.63– มี.ค.
1,500
เม.ย.63– ก.ย.
1,500
One
63
63

ผู้รับผิดชอบ

นายวศิน
คล้ายแก้ว
นายวศิน
คล้ายแก้ว
นายวศิน
คล้ายแก้ว
นายวศิน
คล้ายแก้ว
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5. งบประมาณทั้งหมด
ที่
กิจกรรม

1 สถานศึกษาสีขาว
2 ห้องเรียนสีขาว
3 อบรมนักเรียนแกนนำต้านยา
เสพติด
4 To Be Number One

เงินงบประมาณ(บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน งบกิจกรรม เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนา
สถานศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2,500
2,500
3,000
3,000
รวมงบประมาณทั้งหมด 11,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
1. สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
2. สถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี
3. โรงพยาบาลสรรคบุรี
4. สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดชัยนาท
7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข มีความพึงพอใจที่เข้าร่วม
โครงการ
2. ร้อยละของผูน้ ำท้องถิ่น ผูน้ ำชุมชน
ผูน้ ำทางศาสนา มีจติ สำนึกในการดูแล

วิธีวัดและประเมินผล
สำรวจความคิดเห็น

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 124

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และอบายมุข
3. ร้อยละของนักเรียน มีจติ สาธารณะ
รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติด

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

สำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน และบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา รู้จักเสียสละ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและอบายมุขและดำรงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน
3. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจำตำบลในการศึกษาดูงานและเป็นแหล่งเรียนรู้

9. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรูเ้ กี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
2. เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
อบายมุขและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. หลักความพอประมาณ มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ
4. หลักความมีเหตุผล รู้จักการคิดและตัดสินใจในการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
สถานศึกษามีระบบดำเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
6. มิติด้านวัตถุ นักเรียนไม่ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
7. มิติด้านสังคม นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
8. มิติด้านวัฒนธรรม นักเรียนรู้จักการวางตัวและมีมารยาททางสังคม
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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โครงการที่ 11 โครงการคุณธรรมนำนักเรียน
ชื่อโครงการ
โครงการคุณธรรมนำนักเรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวศิน คล้ายแก้ว
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป กลุ่มสาระ / งาน กิจการนักเรียน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1, 4, 5
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 1, 4, 6
สนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.5 1, 2, 3, 5
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 20 ปี
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
**********************
1. หลักการและเหตุผล
จากเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งผลแก่คุณลักษณะของ
นักเรียนมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองตอบต่อตัวบ่งชี้มากขึ้น
จากการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า ในมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีผลการประเมินการดำเนินงานอยู่ใ นระดับคุณภาพดี และจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดพบว่า นักเรียนยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดี ซึ ่ ง คณะกรรมการประเมิ น ภายในได้ ใ ห้ ข ้ อเสนอแนะว่ า ควรจั ด กิ จ กรรมที ่ ม ี ค วามหลากหลาย
สนองตอบความสามารถของนักเรียนที่แ ตกต่างกัน และในการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
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เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆให้สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้มีผลการประเมิน
เป็นรายบุคคล
ฯพณฯพลเอกวิจติ ร กุลวณิชย์ องคมนตรี ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเยาวชนใน
สังคมปัจจุบันเอาไว้ตอนหนึ่งว่า เป็นเพราะคนไทยไม่รักแผ่นดินเกิด คุณธรรมอันดับแรกที่ควรปลูกฝัง
คือ ความกตัญญู ซึ่งควรจะได้แสดงออกทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เป็นวัฒนธรรมทางจิตใจ
ที่แสดงออกมาด้วยความดีงาม แต่สิ่งเหล่านี้ กำลังถูกทำลายด้วยความรีบเร่ง จากกระแสวัตถุนิยม
และบริโภคนิยม ที่ไม่ได้คำนึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจ หากคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจไม่มั่นคง สิ่งที่แสดง
ออกมาจากพฤติกรมของคนก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งสิ้น กาแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่มี
คุณธรรมที่มีอยู่ในการกล่อมเกลาจิตใจ ให้มีความอ่อนโยน สุภาพนอบน้อม สุขุม รอบคอบ เช่น การ
กราบไหว้พระแบบเบญจางค์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการกราบที่แสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อบุคคลที่ควร
เคารพนับถือสูงสุด การวางมือ การยกมือขึ้น เพื่อให้สติอยู่กับมือ พนมมือที่น่าอกในท่าอัญชลี เป็น
การสำรวมใจออกจากปัญหาที่ว้าวุ้น การยกมือจรดบริเวณหว่างคิ้วในท่า วันทา เป็นการสำรวมกาย
สำรวมวาจา สำรวมใจ กำหนดจิตให้เป็นสมาธิ มีความแน่วแน่มั่นคงจิตใจ การก้มกราบท่าอภิวาท
เป็นการปล่อยใจให้ว่างลง สยบยอมทั้งกายและใจกับความดี เป็นการลดอัตตา ความยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวเอง ซึ่งท่าที่เหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาสภาพจิ ตใจให้ดีงาม การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เป็นคนดี มีวนิ ัย คือ การปลูกฝังให้นักศึกษาได้มคี วามคิดเห็นที่ถูกต้องและรู้จัก
คุณค่าของตัว เองไม่มีชนชาติใ ดในโลกที่มีความเจริญ งอกงาม มั่นคงอยู่ได้ เพราะการรอรับการ
ช่วยเหลือของผู้อื่นโดยไม่พึ่ งตนเอง ศาสตราจารย์ นพ.เชวง เตชะโกศยะ ให้แนวคิดในการเรื่องการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน เอาไว้ว่า คนเราถ้าไม่มีความรู้สึกผูกพันต่อ พ่อ แม่ ต่องาน
ต่อแผ่นดิน และสิ่งแวดล้อมที่มีต่อเขา จะสอนเท่าใดก็คงไม่มีประโยชน์ เพราะเขาจะเกิดความสำนึกใน
หน้าที่นำคุณค่าของชีวติ คุณค่าของความเป็นมนุษย์ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะแม้ชีวิตของเขาเอง เขาก็ไม่
รับผิดชอบเสียแล้ว เขาจะไปรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาที่ต้องทำความดีและให้ความดีแก่สังคมที่ได้รับ
ประโยชน์ได้อย่างไร ดังนั้นคุณธรรม จริยธรรม จึงเป็นผลที่จะต้องสร้างด้วยเหตุผล คือ ให้ความรู้
ความเข้าใจแก่เ ขาเป็นอย่างดีนั่นเอง และมีผู้ใ หญ่ท ี่เ ป็นแบบอย่างที่ดีด้วย การปลูก ฝังคุณธรรม
จริยธรรม จำเป็นต้องมีครู ๓ สถานะ เป็นต้นเหตุ คือ ครูที่บ้าน ครูที่โรงเรียน / สถานศึกษา และครูที่
เป็นคำสอนในศาสนา เพราะบุคคล ๓ จำพวกนี้ ซึ่งหมายถึง ๑. บุพการี ๒. ครู ๓. พระสงฆ์ เท่านั้น
ที่อยากเห็นบุคคลอื่นได้ดี ถ้าขาดเหตุหรือเหตุไม่ครบถ้วน ผลคือ คุณธรรมและจริยธรรม ย่อมเกิดขึ้น
ไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์นั่นเอง เรามักจะเอาผลกลับมาเป็นเหตุ คือ เอาจริยธรรม หรือศีลธรรม ไปสอน
เขาโดยตรง จริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรมอื่นๆ ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือมีข้นึ ได้นอ้ ยเต็มที
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงดำเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
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นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มากยิ่งขึน้ มีการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยใน
ชีวติ ประจำวัน
ดังนัน้ จึงควรมีการจัดทำโครงการคุณธรรมนำนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีผลการประเมินการดำเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพดี
กิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงดำเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุก
คนมี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที ่ พ ึ ง ประสงค์ ม ากยิ ่ ง ขึ ้ น มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต นจนเป็ น นิ ส ั ย ใน
ชีวติ ประจำวัน
2. วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต ( Outputs )
1. เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
2. เพื่อให้ผเู้ รียนได้ปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม
3. เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อเยาวชนในการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม
4. เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน ให้รู้จักตนเอง รูร้ ักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ
7. เพื่อให้ผเู้ รียนรักและหวงแหน ภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ เรียนรู้
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศลี ธรรม รักษา
ความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตามหลัก
ค่านิยม ๑๒ ประการ
ผลลัพธ์ ( Outcome )
ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมคิ ุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
3. เป้าหมายโครงการ
3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
โครงการนีด้ ำเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ทุกระดับชั้น จำนวน
409 คน
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3.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1. นักเรียนร้อยละ 90 มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบือ้ งต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
3.2.2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.2.3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความกตัญญูกตเวที
3.2.4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม
3.2.5. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วม
อย่างคุม้ ค่า
3.2.6. นักเรียนร้อยละ 90 มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมปิ ัญญาไทย
นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
3.2.7. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการของโรงเรียน
3.3. เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของ
ผูเ้ รียน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 มีวนิ ัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม เบือ้ งต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3. มีความกตัญญูกตเวที
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4. มีเมตตากรุณา เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5. ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและ
ส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6. ภูมใิ จในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาไทย นิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

ระดับคุณภาพ
100
100
100
100
100
100
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4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2562
ผู้รับผิดชอ
บ
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61- มี.ค.62)
(เม.ย.62- ก.ย.62)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)
1.
มีวนิ ัยและความ
(ต.ค.62(เม.ย.63นายวศิน
1,000
6,000
รับผิดชอบ
มี.ค.63)
ก.ย.63)
คล้ายแก้ว
2. ความซื่อสัตย์สุจริต
นายวศิน
1,000
พ.ค. 63
6,500
คล้ายแก้ว
3. ความกตัญญูกตเวที
นายวศิน
1,000
มิ.ย. 63
6,500
คล้ายแก้ว
4. ความมีเมตากรุณา
นายวศิน
โอบอ้อมอารี
คล้ายแก้ว
1,000
เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่และไม่
เห็นแก่ตัว
5. มีความประหยัดและ
นายวศิน
ใช้ทรัพยากรอย่าง
1,000
คล้ายแก้ว
คุ้มค่า
6. การการส่งเสริม
นายวศิน
ความภาคภูมใิ จใน
คล้ายแก้ว
ความเป็นไทย เห็น
1,000
คุณค่าภูมิปัญญาไทย
นิยมไทยและดำรงไว้
ซึ่งความเป็นไทย
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5. งบประมาณทั้งหมด(รวมทุกกิจกรรม)
ที่ กิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประเภทของเงิน
รวม

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
กิจการ
นักเรียน
2. วันงดสูบ
บุหรี่โลก
3. วันต่อต้าน
ยาเสพติด
รวม

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

เงิน
อุดหนุน
รายหัว

เงิน
รายได้
สถาน
ศึกษา

เงิน
อื่น ๆ

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทของเงิน
รวม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

เงิน
อุดหนุน
รายหัว

เงิน
รายได้
สถาน
ศึกษา

เงิน
อื่น
ๆ

20,0
00

-

-

-

-

-

-

✓

-

-

- 10,000

-

-

-

✓

-

-

- 10,000

-

-

20,0
00

-

-

-

-

1.

รวมงบประมาณ
5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10,000
บาท
5.2 เงินอุดหนุนรายหัว
..........-...........
บาท
5.3 เงินรายได้สถานศึกษา
..........-...........
บาท
5.4 เงินอื่น ๆ
..........-...........
บาท
รวมทั้งสิ้น
10,000
บาท
6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
6.1 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
6.2 สถานีตำรวจภูธรสรรคบุรี
6.3 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถ
6.4 โรงพยาบาลสรรคบุรี

-

20,00
0
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7. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
งานกิจการนักเรียนจัดซือ้ หาพัสดุ –
ครุภัณฑ์ ในงานกิจการนักเรียนได้
เพียงพอ ๑๐๐ %
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึก
ค่านิยม ตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม
ประเพณี ที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
ประชาธิปไตยและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องกับหลักการค่านิยม
๑๒ ประการ

วิธีวัดและประเมินผล
การตรวจสอบและ
การสอบถาม

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบตรวจสอบ /
แบบสอบถาม

การตรวจสอบและ
การสอบถาม

แบบตรวจสอบ /
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผูเ้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้
ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมคิ ุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
9.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
แนวทางในการระดมจัดหาทรัพยากรจัดทำโครงการ
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10. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้ นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนรักวัฒนธรรมประเพณีไทย เข้าใจ
เรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องปฏิบัติตนตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีศลี ธรรม
รักษาความสัตย์ ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตาม
หลักค่านิยม 12 ประการ
2. เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดขี ึน้
3. หลักความพอประมาณ นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน รูจ้ ักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติ ทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ ได้ดว้ ยตัวเอง
4. หลักความมีเหตุผล นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนเกิดความรัก และความสามัคคี
ในหมู่คณะ
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคนสามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมี
ความสุขตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มิติด้านวัตถุ งานกิจการนักเรียนจัดซือ้ หาพัสดุ – ครุภัณฑ์ ในงานกิจการนักเรียนได้
เพียงพอ
7. มิติด้านสังคม
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึก ค่านิยม ปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับหลักการ
ค่านิยม ๑๒ ประการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่า วัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน รู้จักตนเอง รูร้ ักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 133

โครงการที่ 12 โครงการโรงเรียนกับชุมชน
ชื่อโครงการ
โรงเรียนกับชุมชน
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมานพ พลับเที่ยง และคณะครูทุกท่าน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานโรงเรียนกับชุมชน
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 5
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่1 และ 6
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที่ 1 ข้อย่อย 1.2.2
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่อยู่ในพืน้ ที่ อยู่ในชุมชน ตำบลห้วยกรดและ
ตำบลห้วยกรดวิทยา มีผู้นำท้องถิ่น ผูน้ ำท้องที่ มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำ และไม่เป็นผูน้ ำ มากมาย
โรงเรียนจะเข้มแข็งได้ ต้องมีบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมพืน้ บ้าน และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น การละเล่น “รำมะนา” การอนุรักษ์ต้นตาลโตนด
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดทำโครงการ โรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้โรงเรียนมีความ
เข้มแข็งโดยมีชุมชนเป็นฐาน
2.วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อให้ชุมชนได้มาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อโรงเรียนมีความเข้มแข็งโดยมีชุมชนเป็นฐาน
3. เพื่อให้โรงเรียนและชุมชน เกิดการเรียนรู้ ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถ มีทักษะทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ประชาคม
อาเซียน
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ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนร่วมมือกับบ้าน วัด ชุมชน ในการที่จะ จัดการเรียนการสอน โดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการที่จะอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาความเป็นท้องถิ่นของไทย
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนและชุมชนประชุมพร้อมกัน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. โรงเรียนและชุมชนมีกิจกรรมทำงานร่วมกัน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีการประชุมร่วมกับชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ 80
2. โรงเรียนและชุมชน บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80
3. โรงเรียนและชุมชน มีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 80
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน

ที่

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.2 ความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61 – มี.ค.62)
(เม.ย.62 – ก.ย.62)
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ศึกษาข้อมูล
- เขียนแผนโครงการ
ขั้นดำเนินการ (DO)
1.ประชุมคณะครูที่รับผิดชอบ
2.วางแผน กำหนดกิจกรรมการ

4

ตุลาคม
2562
ตุลาคม
2562

ผู้รับ
ผิดชอบ

งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

ครูมานพ
พลับเที่ยง
คณะครู
ทุกท่าน
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ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61 – มี.ค.62)
(เม.ย.62 – ก.ย.62)
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ

งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

ปฏิบัติงาน
3.ประสานงาน กับชุมชนทุก
หน่วยงาน
4.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามประเมินผล ปรับปรุง
แก้ไข
ขั้นรายงาน (ACTION)
สรุปรายงานผลสำเร็จของการ
ดำเนินการตามกิจกรรม
5. งบประมาณทั้งหมด
ที่

1
2
3
4

กิจกรรม

1.ประชุมสัมมนา วางแผนกับชุมชน
2.อนุรักษ์สืบสานรำมะนา
3.จัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์จาก
ต้นตาลโตนด
4.กิจกรรมการขยายพันธุ์กล้าต้น
ตาลโตนด
รวมงบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

เม.ย.-กย.
63
เม.ย.-กย.
63
กย.63
เงินงบประมาณ (บาท)
งบอุดหนุน
งบกิจกรรม
เงินรายได้
รายหัว
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน

เงินนอก
งบประมาณ

2,000

2,000
รวมงบประมาณทัง้ หมด 2,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
- สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด
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- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองลี่
- วัดในพืน้ ที่ตำบลห้วยกรดและห้วยกรดพัฒนา
7. การติดตามและประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
1 ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละ80 ของโรงเรียน และชุมชนพอใจกับกิจกรรมที่
ปฏิบัติ
2 ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนและชุมชนประสานงานในการพัฒนาการศึกษา
ได้เป็นอย่างดี

วิธีการประเมิน
- สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม
- สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนและชุมชนได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนและชุมชนได้มีการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. โรงเรียนและชุมชน เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล
9. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
: ความรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้าน
2. เงื่อนไขคุณธรรม : ความสามัคคี เห็นคุณค่าภูมปัญญาท้องถิ่น
3. หลักความพอประมาณ : ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า
4. หลักความมีเหตุผล : การรักษาภูมปัญญาท้องถิ่น คือการรักษาชาติ
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาปกป้อง ภูมิ
ปัญญาอย่างยั่งยืน
6. มิติด้านวัตถุ : ใช้วัตถุสิ่งของให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและได้ตน้ กล้าตาลโตนด
7. มิติด้านสังคม : การให้บริการ กับชุมชนและหน่วยงานที่มาขอใช้บริการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม : การทำเป็นนิสัย จนเกิดวัฒนธรรมของการทำงาน ภูมิปัญญา
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : การอนุรักษ์ธรรมชาติส่งิ แวดล้อม
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โครงการที่ 13 โครงการประชาสัมพันธ์
ชื่อโครงการ
ประชาสัมพันธ์
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมานพ พลับเที่ยง นายสุเมธ ราชประชุม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานประชาสัมพันธ์
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1 กลยุทธ์ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
1. ส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวติ
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่1 พันธกิจ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
1. พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
อนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอื้อต่อการเรียนรู้
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังนั้นโรงเรียนจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนและการรับบริการจากชุมชน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพ
ทางการศึกษา
การประชาสัมพันธ์นับเป็นเครื่องมือและเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารให้ผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ความเคลื่อนไหว ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และยังมีส่วนร่วมกับสถานีวทิ ยุ
ชุมชน ในการที่จะเผยแพร่ให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและผลงานของ บุคลากรทางการ
ศึกษา และยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินงานราชการ
ของโรงเรียน จำเป็นต้องใช้ระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ดี ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเกิด
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ประสิทธิผลต่อโรงเรียน ดังนั้นการที่จะสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนชุมชน จำเป็นต้องหา
วิธีการจัดและวางระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลในทางปฏิบัติต่อผู้รับ
ข่าวสารให้มากที่สุด

2.วัตถุประสงค์โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
2. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครู ผู้บริหาร บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่นๆ ทางวารสารโรงเรียน
3. เพื่อบอกสัญญาณการเริ่มเรียน คาบเวลาเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและกล้าแสดงความรู้ความสามารถในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสาย
ผลลัพธ์ (Outcome)
การให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆและการสื่อสารภายในโรงเรียนที่มปี ระสิทธิภาพ
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เว็บไซต์โรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกวัน
2. จัดทำ “วารสารห้วยกรดวิทยา”เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน
3. จัดรายการวิทยุกระจายเสียงตามสาย 2 ภาคเรียน
4. จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์
5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน มีการดำเนินงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา

ที่

ระดับคุณภาพ

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
กิจกรรม

4

ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61 – มี.ค.62)
(เม.ย.62 – ก.ย.62)

ผู้รับ
ผิด
ชอบ

ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ที่
(บาท)
ดำเนินการ

ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ศึกษาข้อมูลและเขียนแผน
โครงการ
ขั้นดำเนินการ (DO)
1. ประชุมคณะครูทุกท่าน
2. วางแผน กำหนดกิจกรรมการ
ปฏิบัติงาน
3. ประสานงาน ทุกสาระการเรียนรู้
และหน่วยงานภายนอก
4. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
- ติดตามประเมินผล
ขั้นรายงาน (ACTION)
- สรุปรายงานผลสำเร็จของการ
ดำเนินการตามกิจกรรม

ครู
มานพ
พลับ
เที่ยง
คณะ
ครูทุก
ท่าน

ตุลาคม
2562

ตุลาคม
2562

เม.ย.-กย.
63
เม.ย.-กย.
63
กย.63
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5. งบประมาณทั้งหมด
ที่

1
2

กิจกรรม

ประชุมสัมมนา วางแผนการทำงาน
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และปรับซ่อม
วัสดุอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
จัดทำแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์
รวม

3

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน
งบกิจกรรม
เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน

1,000

2,000
3,000
รวมงบประมาณทัง้ หมด 3,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
- โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
7. การติดตามและประเมินผล
ที่
1

2

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละกิจกรรม
ผลผลิต (Outputs)
ร้อยละ80 ของนักเรียน ครูผปู้ กครอง
พอใจกับผลงานของการประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนบริการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
- สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม
- สังเกตการณ์
ปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-แบบสังเกต

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีระบบมีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน มีการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
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9. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
: การค้นหาความรู้ในเรื่องต่างๆ
2. เงื่อนไขคุณธรรม : ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ
3. หลักความพอประมาณ : การควบคุมปริมาณเสียงให้พอดี
4. หลักความมีเหตุผล : พูดในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่แสแสร้ง
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

: คิดก่อนพูด ฝึกซ้อมก่อนพูด การทำสคริป

ประกอบการพูด
6. มิติด้านวัตถุ : การดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน
7. มิติด้านสังคม : การให้บริการ กับชุมชนและหน่วยงานที่มาขอใช้บริการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม : การทำเป็นนิสัย จนเกิดวัฒนธรรมของการทำงาน
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : การควบคุมการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด
ผูฟ้ ังพอใจ
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โครงการที่ 14 โครงการพัฒนางานบริการโสตทัศนศึกษา
ชื่อโครงการ
พัฒนางานบริการโสตทัศนศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการปกติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมานพ พลับเที่ยง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / งานโสตทัศนศึกษา
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 กลยุทธ์ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ 5 พันธกิจ : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนองมาตรฐานการศึกษา
ข้อที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินการ
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้จัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมโดยใช้ส่อื เทคโนโลยี เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนให้เป็นคน ดี มี
ปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีขดี ความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่ม
ศักยภาพผูเ้ รียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวติ อย่างมีความสุขได้บนพืน้ ฐานความเป็นไทยและความเป็นสากล
ระบบงานโสตจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวติ ทุก
คน ทำให้คนได้พัฒนาความคิด ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี
ทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามรถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญอย่างยิ่ง
คือความรูท้ างสื่อเน็ตเวิรคช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สามารถแข่งขันและสามารถ
ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขตลอดจนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ใช้ในการเรียนการสอนและในชีวติ ประจำวัน
การบริการงานโสตทัศนศึกษาถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้ใช้สื่อ
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริการในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การบริการทางด้านการ
ผลิตสื่อ หรือการบริการเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของโรงเรียน การ
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บริการเครื่องขยายเสียง การบริการเครื่องฉายข้ามศีรษะ การบริการเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ บริการ
กระดานอัจฉะริยะการบริการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววีดโี อ การบริการต่างๆนั้นจะต้องปรับปรุง
ซ่อมเครื่องอุปกรณ์ที่ชำรุดให้อยู่ในภาวะที่สามารถให้บริการผู้ที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
ผลผลิต (Output)
1. เพื่อให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์โสตที่ชำรุดให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บริการในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน
5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และใช้ส่อื นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
ผลลัพธ์ (Outcome)
การให้บริการ งานโสตทัศนศึกษาในกิจกรรมงานต่างๆในโรงเรียนที่มีประสิทธืภาพ

3. เป้าหมายโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. เพื่อให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์โสตที่ชำรุดให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้บริการในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน
5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อให้ผู้เ รีย นได้พ ัฒนาความคิด ความคิดที่เ ป็นเหตุเ ป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามรถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ
3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้บริการงานโสตทัศนศึกษา ร้อยละ 80
2 . เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์โสตที่ชำรุดให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อย
ละ 80
3. เพื่อให้บริการในการผลิตสื่อการเรียนการสอนร้อยละ 80
4. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนร้อยละ 80
5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80
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6. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรูม้ ีความสามรถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ร้อย
ละ 80

เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

ข้อที่

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และ
สังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละของนักเรียน/ครู
ที่ได้ระดับดีขึ้นไป หรือ
ระดับคุณภาพ
4

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
- ศึกษาข้อมูล
- เขียนแผนโครงการ
2. ขั้นดำเนินการ (DO)
2.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการบริการ
2.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่
ชำรุด
2.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.4 ปรับซ่อมวัสดุอุปกรณ์
2.5 ให้ความรู้กับครูผสู้ อน

ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61 – มี.ค.62)
(เม.ย.62 – ก.ย.62)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

ตุลาคม
2562

ตุลาคม
2562
ตุลาคม
2562

ครูมานพ
พลับเที่ยง
คณะครูทุก
ท่าน
นักการภาร
โรง
นักเรียน
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ที่

กิจกรรม

2.6 การให้บริการกิจกรรม
ต่างๆในภายโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน
2.7 ดำเนินการตาม
กิจกรรมตามโครงการ
- ปรับซ่อมอุปกรณ์
โสตทุกชนิดฯ
- พัฒนาปรับปรุง
ห้องโสตฯ
- จัดซื้อเครื่องมือ
ปรับแต่งเสียง
- จัดซื้อไมค์
- จัดซื้อถ่านไมค์ลอย
- จัดซื้อ
สายสัญญาณต่างๆ
สายไฟฟ้าและสาย
ลำโพง
- การให้บริการ
งานโสตฯ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK)
-ติดตามตรวจสอบทุกวันทำ
การ
-ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ชำรุด
หรือมีปัญหา
ขั้นรายงาน (ACTION)

ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61 – มี.ค.62)
(เม.ย.62 – ก.ย.62)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

เม.ย.-กย.63
เม.ย.-กย.63
กย.63
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ที่

กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
(ต.ค.61 – มี.ค.62)
(เม.ย.62 – ก.ย.62)
ระยะเวลาที่ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ
ดำเนินการ
(บาท)
ดำเนินการ
(บาท)

-สรุปรายงานผลการ
ดำเนินการ

ที่

1
2
3
4
5

5. งบประมาณทั้งหมด
กิจกรรม

ปรับซ่อมตูล้ ำโพง ลำโพงดอก
ฮอร์น
ปรับซ่อมอุปกรณ์โสตฯ เครื่อง
ขยาย/ไมค์
ถ่านไมค์ลอย 5 กล่อง
NPE SM-58A ไมโครโฟนแบบ
สาย 3 ตัว
หัวต่อสายแจ๊ค ต่างๆ
รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ (บาท)
เงินนอก
งบอุดหนุน
งบกิจกรรม
เงินรายได้ งบประมาณ
รายหัว
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
ผู้เรียน
3,000
3,000
1,200
1,800
1,000
10,000
รวมงบประมาณทัง้ หมด 10,000 บาท

6. หน่วยงาน / ผู้ท่เี กี่ยวข้อง
- โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
- สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกรด
- ร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา
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7. การประเมินผล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวชี้ความสำเร็จ
ให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์โสตที่ชำรุด
ให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บริการในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ให้เกิดการเรียนรู้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อ
นำไปสู่ประชาคมอาเซียน
ให้เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด ความคิดที่เป็น
เหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้มีความสามรถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
- สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน -แบบสังเกต
สอบถาม
-แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
สอบถาม

สอบถาม

แบบสอบถาม
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ให้บริการงานโสตทัศนศึกษา
ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์โสตที่ชำรุดให้บริการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บริการในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เกิดการเรียนรู้มคี วามรูค้ วามสามารถเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน
เกิดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เรียนได้พัฒนาความคิ ด ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรูม้ ีความสามรถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
9. ผลการวิเคราะห์โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เงื่อนไขความรู้
: การผลิตสื่อการเรียนการสอน
2. เงือ่ นไขคุณธรรม : การให้บริการ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ
3. หลักความพอประมาณ : การใช้วัสดุอุปกรณ์โสตที่มีให้คุ้มค่า
4. หลักความมีเหตุผล : นักเรียนมีเหตุผลมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน
5. หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

: ความปลอดภัยของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
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6. มิติด้านวัตถุ : ใช้วัตถุสิ่งของให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
7. มิติด้านสังคม : การมีมนุษย์สัมพันธ์ การให้บริการงานโสต สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน,
ชุมชนและหน่วยงานที่มาใช้บริการ
8. มิติด้านวัฒนธรรม : การให้บริการจนเป็นนิสัย จนเกิดวัฒนธรรมของการทำงาน
9. มิติด้านสิ่งแวดล้อม : การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 -2566
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
จุดประสงค์
กลยุทธ์ระดับ
ตัวชี้วัด
2563
2564 2565 2566
1.โครงการ 1.นักเรียนมีคุณภาพ 1.1 ตัวชีว้ ัดตาม
40% 45% 50% 60%
ยกระดับ
ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
2. นักเรียนจะดำเนิน 2.1 ร้อยละของ
80% 85% 90% 100%
เรียน
ชีวติ ตามหลักปรัชญา นักเรียนที่ดำเนินชีวิต
ของเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญาของ
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามที่
สถานศึกษากำหนด

3.1 ร้อยละของผูเ้ รียน
ที่มพี ัฒนาการด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามที่สถานศึกษา
กำหนด

40%

50%

60%

70%

2 โครงการ 4. พัฒนานักเรียนให้
กิจกรรม
มีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
พัฒนา
ประสงค์
ผูเ้ รียน

4.1 ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

80%

85%

100%

3 โครงการ 5. ส่งเสริมให้ครูมี
พัฒนางาน การพัฒนาทักษะใน
วิชาการ
ด้านวิชาการ

5.1 ร้อยละของครูที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในด้านวิชาการ

60%

65% 70%

80%
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จุดประสงค์

กลยุทธ์ระดับ

ตัวชี้วัด

6. จัดหา จัดทำ
6.1 สัดส่วนสื่อ/แหล่ง
จัดซื้อสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ต่อจำนวน
เรียนรู้ที่เพียงพอและ นักเรียน
เหมาะสม

2563
60%

เป้าหมาย
2564 2565
65% 70%

2566
80%

7. การพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ

7.1 จำนวนครั้งในการ
พัฒนาหลักสูตร

80%

85% 90%

100%

8. การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง

8.1 จำนวนครั้งที่ครูแต่
ละคนได้รับการพัฒนา

60%

65% 70%

80%

9. ปรับปรุงและ
พัฒนาสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ

9.1 จำนวนสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา

60%

65% 70%

80%

10. การพัฒนาทักษะ 10.1 ร้อยละของ
ด้านต่างๆของ
นักเรียนที่ได้รับการ
นักเรียน
พัฒนาทักษะตามความ
ถนัด

40%

45% 50%

60%

11. หลักสูตรที่มี
คุณภาพ

60%

65% 70%

80%

11.1 ร้อยละของความ
พึงพอใจต่อการใช้
หลักสูตร
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จุดประสงค์

กลยุทธ์ระดับ

ตัวชี้วัด

2563
12. บุคลากรมีความรู้ 12.1 จำนวนบุคลากรที่ 80%
ความสามารถตรง
มีความรูค้ วามสามารถ
ตามสาขา
ตรงตามสาขา
13. สื่อ/แหล่งเรียนรู้/ 13.1 ร้อยละของความ 60%
ทักษะที่มี
พึงพอใจต่อการใช้ส่อื /
ประสิทธิภาพ
แหล่งเรียนรู้/ทักษะที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
2564 2565
85% 90%

2566
100%

65% 70%

80%

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษา

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566
90% 94% 96% 100%

1. ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มี
รูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของ
90%
สถานศึกษาที่มกี าร
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมจากชุมชน
และองค์กรท้องถิ่น
3. ร้อยละของ
83%
สถานศึกษา มีส่อื
อุปกรณ์ ที่ใช้ในด้าน
การเรียนและจัด

94%

96% 100%

87%

90%

98%
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

ตัวชี้วัด
กิจกรรมเพียงพอและ
เหมาะสม
4. ร้อยละของผูบ้ ริหาร
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
ปฏิบัติงานครบตาม
ความจำเป็นและมี
ประสิทธิภาพ
5. ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มี
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
โครงการ/กิจกรรม
6. ร้อยละของการมี
ส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรในการจัดทำ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
7. ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการ
งบประมาณอย่าง
เพียงพอ

2563

เป้าหมาย
2564 2565 2566

80%

83%

86%

90%

86%

89%

90%

95%

90%

92%

96%

98%

89%

93%

96%

98%

82%

89%

93%

95%
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดประสงค์
กลยุทธ์ระดับ
เชิงกลยุทธ์
แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 3
1. โครงการพัฒนา
พัฒนา
งานบุคลากร
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566
65% 70% 75% 80%

1.ร้อยละของการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2. ร้อยละครูและ
65% 70% 75% 80%
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
65% 70% 75% 80%
3. ร้อยละของครูที่
ได้รับการพัฒนา (การ
พัฒนา หมายถึง การ
อบรม ศึกษาต่อ)
4. ร้อยละการอบรม 65% 70% 75% 80%
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (ศึกษา, อบรม,
พัฒนา, ศึกษาดูงาน)
2. โครงการ
1. ร้อยละครูและ
65% 70% 75% 80%
พัฒนาการเรียนการ บุคลากรทางการ
สอนของ
ศึกษามีความรู้ ความ
ภาษาต่างประเทศ
สามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

3. โครงการจัดหา
และจัดจ้างลูกจ้าง
นักการภารโรง

ตัวชี้วัด
2563
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากทางการศึกษา 65%
ครบตรงตามสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสู่
มาตรฐานสากล
3. จำนวนของครูและ
บุคลากรทางการ
65%
ศึกษาที่โรงเรียนจัดหา
1. ร้อยละของบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่าน 65%
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.ร้อยละของบุคลากร
ทางการศึกษาที่มฝี มี ือ
การพัฒนาด้านการ
ปฎิบัติงาน

เป้าหมาย
2564 2565 2566
70%

75%

80%

70%

75%

80%

70%

75%

80%

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
จุดประสงค์
กลยุทธ์ระดับ
เชิงกลยุทธ์
แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 4
1. โครงการพัฒนา
เสริมสร้าง
อาคารสถานที่และ
สังคมแห่งการ แวดล้อม
เรียนรู้และ
สภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของการ
พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจัดกิจกรรมการ

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566
70% 75% 80% 85%

70%

75%

80%

85%
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

2. โครงการพัฒนา
งานกิจการนักเรียน

3. โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา

4. โครงการ
คุณธรรม
นำนักเรียน

ตัวชี้วัด
เรียนรู้โดยใช้อาคาร
สถานที่และแวดล้อม
ให้เกิดประสิทธิภาพ
1. ร้อยละของครูที่
ได้รับการพัฒนา (การ
พัฒนา หมายถึง การ
อบรม ศึกษาต่อ)
2. ร้อยละการอบรม
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (ศึกษา, อบรม,
พัฒนา, ศึกษาดูงาน)
1. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความ
สามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อเป็น
สถานศึกษาสีขาว
1. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความ

2563

เป้าหมาย
2564 2565 2566

70%

75%

80%

85%

70%

75%

80%

85%

70%

75%

80%

85%

70%

75%

80%

85%

70%

75%

80%

85%
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

ตัวชี้วัด
สามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนานักเรียน
ให้เกิดคุณธรรมนำ
ความรู้

2563

เป้าหมาย
2564 2565 2566

70%

75%

80%

85%

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดประสงค์
กลยุทธ์ระดับ
เชิงกลยุทธ์
แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 5
5. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมในการ กับขุมชน
มีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา
6. โครงการ
ประชาสัมพันธ์

7.โครงการพัฒนา
งานบริการโสตทัศน
ศึกษา

ตัวชี้วัด
2563
70%

1. ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมกับ
ชุมชน
1. ร้อยละของครูและ 70%
บุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์
1. ร้อยละของครูและ 70%
บุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานบริการ
โสตทัศนศึกษา
1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการ

เป้าหมาย
2564 2565 2566
75% 80% 85%

75%

80%

85%

75%

80%

85%
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จุดประสงค์
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
8. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

ตัวชี้วัด
ศึกษาที่มฝี มี อื การ
พัฒนาด้านการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

เป้าหมาย
2563 2564 2565 2566
70% 75% 80% 85%
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ส่วนที่ 5
แผนการควบคุม กำกับติดตาม
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. การนำแผนสู่การปฏิบัติ
การนำแผนพั ฒ นาโรงเรี ย นไปสู ่ ก ารปฏิ บ ั ต ิ น ั บ เป็ น ขั ้ น ตอนที ่ ส ำคั ญ มาก เพราะเป็ น
ความสามารถที่จะผลักดันการทำงานของกลไกที่สำคัญทั้งหมด ให้สามารถบรรลุ ผลลัพธ์ต ามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ การดำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มี การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้ามาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงาน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้อง
ทำให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธ ีการปฏิบ ัติงานของตน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลั ง
แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็ นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้
1) ผูบ้ ริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ
2) โรงเรี ยนจั ดทำแผนระยะกลางและจั ดทำแผนปฏิ บ ั ต ิ การ และดำเนิ นการตามแผน มี
การกำกับติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ
ตามที่มุ่งหวังไว้
3) เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระสำคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้การนำแผนสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง
4) มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน
อัตรากำลัง และขจัดความซ้ำซ้อนของงาน
5) วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน และ
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7) พัฒนาระบบการกำกับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนา
และปรับ ปรุงการดำเนินงาน โดยมีก ารพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณ
คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน ผูป้ ระเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. การติดตามและประเมินผล
หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว จำเป็นต้องมีการกำกั บ
ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะวัดจากจุดมุ่งหมาย
หลัก โดยสรุปได้ดังนี้
1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นำ มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มี
ทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกในความเป็นไทย รู้จักดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่ามีสุขภาพที่ดี
2)
มุ่งพัฒนาระบบและบุค ลากรฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น มือ อาชีพ เพื่อสนองความ
ต้องการของสังคมทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3)
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ และคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้
สามารถสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการ
อย่างคร่าวๆ ดังนี้
(1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอือ้ ประโยชน์ร่วมกันได้ใน
ทุกหน่วยงาน โดยจัดทำเกณฑ์ชีว้ ัดความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม
(2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
(3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโ ครงการที่ดำเนินกรช้ากว่าที่กำหนด และตรวจสอบ
คุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
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ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
วัน เดือน ปี
รายการปฏิบัติ
เมษายน
- ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปี (ปีงบประมาณ)
กรกฎาคม
กันยายน

- นิเทศ ติดตาม
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/
กิจกรรม (ครั้งที่ 1)

ตุลาคม

- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
(ปีงบประมาณ)

ธันวาคม
มีนาคม

- นิเทศ ติดตาม
- สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/
กิจกรรม (ครั้งที่ 2)
- นำเสนอผลงานดีเด่น
- จัดทำรายงาน SAR

ผู้รับผิดชอบ
- งานแผนงานและ
งบประมาณ
- งานประกันคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพ
- งานแผนงานและ
งบประมาณ
- งานประกันคุณภาพ
- งานแผนงานและ
งบประมาณ
- งานประกันคุณภาพ
- งานประกันคุณภาพ
- งานแผนงานและ
งบประมาณ
- งานประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก
การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์
ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ระเบียบโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน พุทธศักราช 2562
---------------------------------------------เพื่อให้ก ารบริหารราชการโรงเรีย นห้วยกรดวิท ยา ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
โรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนผูน้ ำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจและโรงเรียนนิติบุคคล
ในกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบริ หารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
และ(ฉบับ ที่ 3) พุท ธศัก ราช 2553 อย่างเป็นระบบที่ ม ีป ระสิท ธิ ภาพและบัง เกิดประสิท ธิ ผ ลตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั ้ ง โรงเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น
จึงกำหนดระเบียบบริหารราชการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พุทธศักราช 2562 ไว้ดังนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พุทธศักราช
2562”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว หรือ
ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
“ผู้บริหารโรงเรียน” หมายถึง ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
“รองผู้อำนวยการโรงเรียน” หมายถึง รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้แก่ ข้าราชการครูที่
ดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
“ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา” หมายถึง ข้าราชการครูที่โรงเรียนแต่งตั้ง
ขึน้ เพื่อทำหน้าที่เป็นผูช้ ่วยบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
“ฝ่ายบริหารโรงเรียน” หมายถึง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย, ตัวแทนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
“ข้าราชการครู” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
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“คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประกอบด้วย บุคคล อำนาจหน้าที่และความรั บผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และ
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547
ข้อ 5. ให้มหี น่วยงานที่ปรึกษาและสนับสนุนการบริหารโรงเรียน 3 หน่วยงาน ดังนี้
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป จำนวนตามที่ฝ่าย
บริหารโรงเรียนเห็นสมควรเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน มี
หน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียน
5.2 ชมรม หรือ สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีหน้าที่ให้คำปรึกษา
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของชมรมหรือสมาคม
5.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการจัด การศึกษา
ของโรงเรียน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของชมรม หรือสมาคม หรือมูลนิธิ
ข้อ 6. ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขึน้ คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นรองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทุกคน
เป็นกรรมการ
ผูแ้ ทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นกรรมการสองคน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่
ได้รับ มอบหมาย การแก้ป ัญ หาด้านการบริหาร การกำหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบ ัต ิ ง าน
ตลอดจนการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามสายงานบริหารโรงเรียน ให้
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามภารกิจและนโยบายของโรงเรียน
ข้อ 7. ให้มีโครงสร้างหน่วยงานหลักตามสายงานบริหารโรงเรียน จำนวน 4 หน่วยงานหลั ก
เรียกว่า “ฝ่าย” โดยให้รองผู้อำนวยการ หรือข้าราชการครูที่โรงเรียนมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการ
บริหารงานฝ่าย โดยเรียกชื่อตำแหน่งตามด้วยชื่อฝ่ายนั้น ๆ มีหน้าที่บริหารงานฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามภารกิจที่กำหนดตามระเบียบของทางราชการ และตามนโยบายของ
โรงเรียน โดยให้แต่งตั้งข้าราชการครูขึ้นทำหน้าที่ผู้ ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายงาน เพื่อช่วยเหลือรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายในการบริห ารงานฝ่ ายนั้ น ๆ ขึ้นอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน แต่ละฝ่ายกำหนดให้ มี
หน่วยงานรอง หน่วยงานรองเรียกว่า งาน ให้แต่งตั้งข้าราชการครูขึ้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานรอง
ละ 1 คน มีหน้าที่วางแผน ดำเนินงาน ประเมินผล และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามพรรณนางาน
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ของหน่วยงานรองนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานรองเหล่านีก้ ำหนดแบ่งหน่วยงานย่อย
ต่อไปตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ใ นดุลยพินิจของฝ่ายนั้น ๆ และให้แต่งตั้งข้าราชการครูขึ้น
รับผิดชอบหน่วยงานย่อยอย่างน้อยหน่วยงานย่อยละ 1 คน กำหนดชื่อเรียก หน่วยงานหลัก “ฝ่าย”
และหน่วยงานรอง “งาน” ดังนี้
7.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง ได้แก่
7.1.1 งานคณะกรรมการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
7.1.2 งานแผนงานและโครงการ
7.1.3 งานการเงินและบัญชี
7.1.4 งานพัสดุ
7.1.5 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
7.1.6 งานข้อมูลสารสนเทศ
7.1.7 งานประกันอุบัติเหตุ
7.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง ได้แก่
7.2.1 งานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
7.2.2 งานพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน
7.2.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา
7.2.4 งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
7.2.5 งานห้องสมุด
7.2.6 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
7.2.7 งานทะเบียนนักเรียน
7.2.8 งานแนะแนว
7.2.9 งานห้องปฏิบัติการ
7.2.10 งานวัดผลและประเมินผล
7.2.11 งานไอซีที
7.2.12 งานกิจการลูกเสือและเนตรนารี
7.2.13 งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
7.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง ได้แก่
7.3.1 งานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7.3.2 งานระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา
7.3.3 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงาน
7.3.4 งานสภานักเรียน
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7.3.5 งาน TO BE NUMBER ONE
7.3.6 งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม
7.3.7 งานกิจการนักเรียน และวินัยนักเรียน
7.3.8 งานโรงเรียนสีขาว
7.3.9 งานคณะกรรมการเครือข่ายสามองค์กร
7.3.10 งานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าเพื่อการศึกษา
7.3.11 งานอนามัยโรงเรียน
7.3.12 งานปฏิคมโรงเรียน
7.3.13 งานน้ำดื่มห้วยกรดวิทยา
7.3.14 งานโสตทัศนูปกรณ์
7.3.15 งานประชาสัมพันธ์
7.3.16 งานชุมชนสัมพันธ์
7.3.17 งานโภชนาการ
7.3.18 งานอาคารสถานที่
7.3.19 งานยานพาหนะ
7.4 ฝ่ายบุคลากร กำหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง ได้แก่
7.4.1 งานธุรการและงานสารบรรณ
7.4.2 งานคณะกรรมการกลุ่มบุคลากร
7.4.3 งานวางแผนอัตรากำลัง
7.4.4 งานทะเบียนประวัติ
7.4.5 งานลูกจ้าง/พนักงาน
7.4.6 งานพัฒนาบุคลากร
7.4.7 งานวินัยครู
7.4.8 งานขวัญและกำลังใจ
7.4.9 งานส่งเสริมวิทยฐานะครู
กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นทุกฝ่ายมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้า
ฝ่าย ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามภารกิจ และนโยบายของโรงเรียน ติดตามผล
ประเมิ นผล และสนั บสนุ นการปฏิบ ัต ิ งานภายในฝ่ ายนั ้ น ๆ ให้ดำเนิ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทำหน้าที่
เป็น ประธานกรรมการ
- ผูช้ ่วยรองผูอ้ ำนวยการฝ่ายงาน
เป็น รองประธานกรรมการ
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- หัวหน้างานทุกงานในฝ่ายนั้น ๆ
เป็น กรรมการ
- ข้าราชการครู (จำนวนตามความเหมาะสม) เป็น กรรมการ
- ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 1 คน เป็น กรรมการและเลขานุการ
ข้อ 8. กำหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นตามโครงสร้างของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือฝ่ายบริหารงานวิชาการ ในการประสานงานกับบุคลากร
ด้านวิชาการ และด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
โรงเรียน โดยให้โรงเรียนพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครู 1 คน ที่มวี ุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มี
วิชาเอกตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ และปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ขึ้นทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเรียกชื่อตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดให้ในหลักสูตร อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีการศึกษา โดยให้หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็นกรรมการบริหารของฝ่ายบริหารงานวิชาการโดย
ตำแหน่ง
ข้อ 9. กำหนดให้จัดระบบการบริหารงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน และวินัยนักเรียนใน
ลักษณะ ระดับชั้นที่ยึดหลักการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โดยแต่งตัง้ หัวหน้าระดับชั้นขึ้นระดับชั้นละ 1 คน จากข้าราชการครูที่เป็นที่ปรึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ ให้
รับผิดชอบในการบริหารงานกิจการนักเรียน และแต่งตั้งรองหัวหน้าระดับชั้นขึ้นระดับละ 1 คน เพื่อทำ
หน้าที่ช่วยเหลือหัวหน้าระดับชั้นในการบริหารงานระดับชั้น หัวหน้าระดับชั้นและรองหัวหน้าระดับชั้น
อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีการศึกษา โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และปฏิบัติงานที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี กำหนดให้หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น
เป็นกรรมการบริหารของงานกิจการนักเรียน และวินัยนักเรียนโดยตำแหน่ง
ข้อ 10. ให้ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจัดทำ คู่มือการ
ปฏิบัติงานพรรณนางาน นโยบายการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานตามสายงานในกลุ่ม โดย
ไม่ขัด ต่อระเบีย บของทางราชการ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู ้บ ริห ารโรงเรีย น แล้วจึง
ประกาศใช้เป็นคู่มอื ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานนั้น ๆ
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันกำหนดระบบ วิธีและจัดทำแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น ทั้งแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน ตาม
สายงานบริหารโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตลอดจนแบบรายงานและประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี แล้วเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ และควบคุมให้การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
ข้อ 12. การแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนขึน้ ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามสายงานบริหารโรงเรียนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะพ้นจากความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่าง ๆ ได้ เมื่อพ้น
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จากสภาพการเป็นข้าราชการครูของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา หรือได้รับอนุญาตหรือมีคำสั่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้บริหารโรงเรียน ให้พ้นจากหน้าที่ที่ได้รับแต่งตัง้
ข้อ 13. ให้ผู้บริหาร โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นางสาวสุวารีศริ ิ ภู่เปี่ยมสินธุ์)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
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คำสั่งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ที่ 42 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
(ระยะ 4 ปี 2563 - 2566)
-------------------------------------------------------------------------------

เนื่องด้วยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา มีความมุ่งหมายในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและความ
พอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความรอบรู้มีทักษะการคิด
ทัก ษะการทำงาน ทัก ษะทางสังคม และดำรงชีวิตอยู่ใ นสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยมีป รัชญา
การศึกษา คือ อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
หมายถึง ชนะตนนั่นแหละเป็นดี และคติพจน์ที่ว่า สร้างความดี มีวินัย ใฝ่ศกึ ษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษา
ดังกล่าวโรงเรียนจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความ
ต้องการของทุกฝ่าย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ พิจารณาให้แนวทาง ข้อเสนอแนะในการทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
1. นายสัมฤทธิ์
รงค์ทอง
2. นางวันทนา
บัวทอง
2. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ วางแผน กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน แนะนำ
และให้คำปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ โดยให้งานดำเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. นายนพพร
อินมณี
ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพนกิจ
เยี่ยมบุญชัย
รองประธานกรรมการ
3. นายทวี
สุนิมติ ร
กรรมการ
4. นายสุนทร
มณฑา
กรรมการ
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5. พระครูวิชัยบุญญาคม
กรรมการ
6. พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์
กรรมการ
7. นายบรรเจิด
รักซ้อน
กรรมการ
8. นางสุปันนา
กุญแจ
กรรมการ
9. นายธวัช
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
10. นายวิชาญ
จุย้ แจ้ง
กรรมการ
11. นายบุญส่ง
ใหญ่แจ่ม
กรรมการ
12. นายมงคล
อ่วมสะอาด
กรรมการ
13. นายสถิตย์
แสงทับ
กรรมการ
14. นายพุฒ
ก้อนทอง
กรรมการ
15. นางสาวสุวารีศิริ
ภู่เปี่ยมสินธุ์
กรรมการและเลขานุการ
16. นายสุเมธ
ราชประชุม
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียน
2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน
3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ของโรงเรียน(ฉบับร่าง)
5. จัดประชุม ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
6. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ตามความต้องการของทุกฝ่าย(ฉบับสมบูรณ์)
7. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ
4 ปี
8. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ให้ผอู้ ำนวยการ ประธานกรรมการ
สถานศึกษา ลงนามอนุมัติอย่างเป็นทางการ
9. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี ของโรงเรียนให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทราบและนำไปสู่การปฏิบัติจริง
ประกอบด้วย
1. นายพุฒ ก้อนทอง
ตำแหน่งครู
ประธานกรรมการ
2. นายมานพ พลับเที่ยง
ตำแหน่งครู
กรรมการ
3. นางวัฒนา สุนิมิตร
ตำแหน่งครู
กรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์สวาท
ตำแหน่งครู
กรรมการ
5. นางบังเอิญ ก้อนทอง
ตำแหน่งครู
กรรมการ
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6. นางน้ำฝน อินทร์แสง
ตำแหน่งครู
กรรมการ
7. นางสาวบุษกร พืชพันธ์
ตำแหน่งครู
กรรมการ
8. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ตำแหน่งครู
กรรมการ
9. นายวศิน คล้ายแก้ว
ตำแหน่งครู
กรรมการ
10. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี ตำแหน่งครู
กรรมการ
11. นายเสกสรร ไทยยิม้
ตำแหน่งครู
กรรมการ
12. นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับตำแหน่งครู
กรรมการ
13. นายศรัณย์ เทพพักทัน
ตำแหน่งครู
กรรมการ
14. นางสาวนารถลัดดา คิดการตำแหน่งครู
กรรมการ
15. นายกฤษณะ ภู่หอ้ ย
ตำแหน่งครู
กรรมการ
16. นายจักรินทร์ บุญหนัก
ตำแหน่งครู
กรรมการ
17. นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่ ตำแหน่งครู
กรรมการ
18. นายพลรบ บุญคงมา
ตำแหน่งครู
กรรมการ
19. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ตำแหน่งครูผชู้ ่วย
กรรมการ
20. นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร ตำแหน่งครูผชู้ ่วย
กรรมการ
21. นางสาวลักขณา เกิดโพชา ตำแหน่งครูผชู้ ่วย
กรรมการ
22. นางสาวจิราวัช คมสัน
ตำแหน่งครูผชู้ ่วย
กรรมการ
23. นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์ ตำแหน่งครูผชู้ ่วย กรรมการ
24. นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ย ตำแหน่งครูจ้างสอน กรรมการ
25. นางสาวพิมพ์ผกา ยิ่งโสภณ ตำแหน่งครูจ้างสอน กรรมการ
26. นายสุเมธ ราชประชุม
ตำแหน่งครู
กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวอุษา แสงม่วงยาง ตำแหน่งธุรการ
กรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่สำหรับประชุมแต่ละครั้งตาม
แผนงาน จัดเตรียมเครื่องเสียงสำหรับการประชุมตาละครั้ง และบันทึกภาพ
1. นายมานพ พลับเที่ยง
ประธานกรรมการ
2. นางนางนงนุช จันทร์สวาท
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์
กรรมการ
4. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์
กรรมการ
5. นายสุเมธ ราชประชุม
กรรมการ
6. นางสาวนารถลัดดา คิดการ
กรรมการ
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7. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว
กรรมการ
8. นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร
กรรมการ
9. นายวศิน คล้ายแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารว่าง และอาหารเที่ยง
สำหรับการประชุม ประกอบด้วย
1. นางวัฒนา สุนมิ ิตร
ประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ ก้อนทอง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์
กรรมการ
4. นางสาวอุษา แสงม่วงยาง
กรรมการ
5. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (พ.ศ.2563 2566) เพื่อจัดพิมพ์ และทำเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์
1. นายพุฒ ก้อนทอง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวัช คมสัน
กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์
กรรมการ
4. นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ย
กรรมการ
5. นายสุเมธ ราชประชุม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ ให้เกิด
ประโยชน์กับทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรค ขอให้แจ้งผูบ้ ริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อ
ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
ทั้งนี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

การจัดทำแผนกลยุทธ์ STRATEGIC PLAN
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
1.การยืนยันวิสัยทัศน์
“ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรูต้ ามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียง
มาตรฐานสากลควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2. การกำหนด Stakeholder
1. นักเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน (ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา)
5. องค์กรท้องถิ่น (เทศบาล, คณะกรรมการสถานศึกษา, ส่วนราชการในท้องถิ่น, กลุ่มชุมชนต่างๆ
ในท้องถิ่น)
3. หาสิ่งที่ STAKE HOLDERS ต้องการจากหน่วยงาน และสิ่งที่หน่วยงานต้องการ จาก STAKE HOLDERS
Stakeholder
1. นักเรียน

สิ่งที่สำคัญที่ Stakeholder กลุ่มนั้นต้องการ
จากหน่วยงาน
- มีความรู้ ทักษะหลากหลาย มีคุณภาพทาง
การศึกษา
- โอกาสทางการศึกษา
- ความมั่นคงในด้านการจัดการศึกษา
- คุณภาพทางการศึกษาเทียบเท่าโรงเรียนอื่น
- ครูที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม
- สื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการเรียนที่เพียงพอในด้านการ
เรียนและการทำกิจกรรมและทันสมัย
- ครูมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
- อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่
หลากหลาย

สิ่งที่ทางหน่วยงานต้องการจาก
Stakeholder
- ขยันเรียน มีความรับผิดชอบ
- กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
- มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
- เป็นจิตอาสา
- ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง สดใส
- นักเรียนเก่ง ดี มีสุข มีงานทำ
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
- ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ใฝ่รู้เรียน
- มีความเป็นไทยและอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถิ่น

สิ่งที่สำคัญที่ Stakeholder กลุ่มนั้นต้องการ
จากหน่วยงาน
- มีความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี
- แหล่งเรียนรู้หลากหลาย
- มีความต้องการสาธารณูปโภคที่พร้อมและ
เพียงพอภายในโรงเรียน เช่น ตู้ทำน้ำดื่ม
ห้องน้ำ ห้องเรียน พัดลม โต๊ะ เก้าอี้และแสง
สว่างที่เพียงพอ
- สถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลาย
2. ครูและ
- สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียน
บุคลากร
การสอน
ทางการศึกษา - ภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
- ความรักและสามัคคีในหน่วยงาน
- แหล่งเรียนรู้
- การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดสรรงบประมาณเพียงพอในแต่ละโครงการ
- โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทำให้มี
ความโปร่งใสการใช้จ่ายตรงกับความต้องการ
ส่งผลให้การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของ
แต่กลุ่มงาน บรรลุวัตถุประสงค์
- ขวัญและกำลังใจที่ดี
- สวัสดิการและรายได้ที่เพียงพอ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ
- ตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรุ้ความสามารถ
- ความสามัคคีในหน่วยงาน
- สื่อและอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการทำงาน และประกอบการเรียนการสอน
ที่เพียงพอและทันสมัย
- ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
- แหล่งศึกษาหาความรู้ครบทันสมัย
- ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
- สภาพแวดล้อมที่เอื้อในการทำงานที่ดี
Stakeholder

สิ่งที่ทางหน่วยงานต้องการจาก
Stakeholder
- การดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งอำนวย
ความสะดวกภายในโรงเรียน
- มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้สาธารณุปโภค

- ความตั้งใจทำงานเต็มศักยภาพ
- อัตรากำลังที่เพียงพอ
- การวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
ปัจจุบัน
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- การพัฒนาความสามารถ
- การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละโครงการ
- มีอิสระในการบริหารการเงิน ทำให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงกับความ
ต้องการ
- ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู
- การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า
- มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทและเสียสละ
ให้กับองค์กร

Stakeholder

3. ผู้ปกครอง

4. ชุมชน

สิ่งที่สำคัญที่ Stakeholder กลุ่มนั้นต้องการ
จากหน่วยงาน
- อัตรากำลังที่เพียงพอ
- ที่จอดยานพาหนะที่เพียงพอ
- การดูแลเอาใจใส่จากครู
- การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- ความปลอดภัยของลูกหลาน
- มีสิ่งอำนวยความสะดวก พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน
- ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ทำงาน
- ครูเป็นแบบอย่างที่ดี
- นักเรียนมีอนาคตทางการศึกษาที่ดี
- การบริการที่ดี (ทั้งทางด้านการเรียน การ
สอน และบริการอื่นๆ)
- การสนับสนุนทางวิชาการจากโรงเรียน
- นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
- การติดต่อประสานงานกับชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
- สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคน
ในชุมชนให้เป็นพลเมืองที่ดี
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- การบริการที่ดี (ทั้งทางด้านการเรียนการสอน
และบริการอื่นๆ)
- ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
- การจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
- มีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

สิ่งที่ทางหน่วยงานต้องการจาก
Stakeholder

- ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดี
- ความร่วมมือกับทางโรงเรียน
- การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนตาม
ศักยภาพ
- มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของ
การศึกษา และมีจิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง

- การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
- สอดส่องดูแลนักเรียน
- การสนับสนุนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์การศึกษาตลอดจน
อาคารสถานที่ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียน
- ความร่วมมือ (ปัจจัยทางการศึกษา วัสดุ
อุปกรณ์ การจัดการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทุนการศึกษา)
- การตรวจสอบคุณภาพการทำงาน
- มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของ
การศึกษา และมีจิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง

5. จัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์ STRATEGY MAP
แผนที่กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพือ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน”
กลยุทธ์

มิติ

ประสิทธิผล
ตามพันธ
กิจ
คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติ
ราชการ

การพัฒนา
องค์กร

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนมี
คุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
สากล

ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนตามที่
สถานศึกษา
กำหนด

การ
พัฒนา
หลักสูตร

2. พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา

นักเรียนดำเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ผู้เรียนมี
คุณลักษ
ณะอันพึง
ประสงค์

การ
พัฒนา
ทักษะ
ของ
นักเรียน

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาวิชาการ

3. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
และการมีส่วน
ร่วม

บุคลากร
มีความรู้
ความสา
มารถ

ครูมี
ความสามา
รถในการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้

การจัดทำ
แผนฯ และ
ควบคุม
ภายใน

การจัดทำ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม
โปร่งใส

การพัฒนาบุคลากร

การจัดหาบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

ประสิทธิภาพของ
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

ครูและ
บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนา

มีครูและ
บุคลากร
ครบถ้วน
ตามความ
ต้องการ

การบริหารงบประมาณ

การบริหารจัดการ

4. เสริมสร้างสังคมแห่ง 5. ส่งเสริมการมีส่วน
การเรียนรู้และ
ร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อม
การศึกษา

เสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อม

สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่
เพียงพอ
และ
เหมาะสม

การ
ปรับปรุง
และ
พัฒนาสื่อ
แหล่ง
เรียนรู้

สร้าง
บรรยากาศ
และ
สภาพแวด
ล้อมที่ดี

ใช้สื่อแหล่ง
เรียนรู้ ใน
การ
พัฒนาการ
เรียนรู้

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

การสนับสนุน
ความร่วมมือ
จากชุมชน
และองค์กร
ท้องถิ่น

การจัด
กิจกรรม
ร่วมกับ
ชุมชน

การพัฒนาสื่อ /
แหล่งเรียนรู้ / ทักษะ
การจัดสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา

การมีส่วนร่วม
จากชุมชน

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามพันธ
กิจ

การวิเคราะห์กลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู้มาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามที่
สถานศึกษากำหนด

การพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ครูมีการพัฒนา
ทักษะในด้าน
วิชาการ

จัดหาจัดทำ
จัดซื้อสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสม

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถอ

ปรับปรุงและพัฒนา
สื่อแหล่งเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆของ
นักเรียน

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาสื่อ / แหล่ง
เรียนรู้ / ทักษะ

การวิเคราะห์กลยุทธ์

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม

การสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจาก
ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

ประสิทธิภาพของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

การบริหารจัดการ

สื่อ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเรียนที่เพียงพอในด้านการเรียน
และการทำกิจกรรมที่เหมาะสม

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
และระบบควบคุมภายใน

การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ทำให้มีความโปร่งใส การใช้จ่ายตรง
กับความต้องการ

การบริหารงบประมาณ

การวิเคราะห์กลยุทธ์

การพัฒนาองค์กร

ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

คุณภาพการให้บริการ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการศึกษา

ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามความต้องการ

การพัฒนาบุคลากร

มีครูและบุคลากรครบถ้วนตามความ
ต้องการ

การจัดหาบุคลากร

การวิเคราะห์กลยุทธ์
ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม

การพัฒนาองค์กร

มีแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ

การปฏิบัติราชการ

ประสิทธิภาพของ

คุณภาพการให้ บริการ

เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

นักเรียนมี
ความสามารถใน
การใช้แหล่งเรียนรู้

ใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ / ทักษะ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้ / ทักษะ

เสริมสร้างภาพแวดล้อม

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อเอื้อต่อ
การให้บริการที่ดี

สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

การวิเคราะห์กลยุทธ์
ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

การพัฒนาองค์กร

การสนับสนุน ความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

การปฏิบัติราชการ

ประสิทธิภาพของ

คุณภาพการให้ บริการ

ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

การมีส่วนร่วมจากชุมชน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563-2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา | 1

คณะผู้จัดทำ
1. นางสาวสุวารีศริ ิ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพุฒ ก้อนทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา สุนิมิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รองประธานกรรมการ
4. นางนงนุช จันทร์สวาท
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รองประธานกรรมการ
5. นายมานพ พลับเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองประธานกรรมการ
6. นางบังเอิญ ก้อนทอง
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
7. นางน้ำฝน อินทร์แสง
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
8. นางสาวบุษกร พืชพันธ์ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
9. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
10. นายวศิน คล้ายแก้ว
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
11. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
12. นายเสกสรร ไทยยิม้
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
13. นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
14. นายศรัณย์ เทพพักทัน ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
15. นายกฤษณะ ภู่หอ้ ย
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
16. นายจักรินทร์ บุญหนัก ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
17. นายพลรบ บุญคงมา
ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
18. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
19. นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กรรมการ
20. นางสาวลักขณา เกิดโพชา ครูผชู้ ่วย
กรรมการ
21. นางสาวจิราวัช คมสัน ครูผชู้ ่วย
กรรมการ
22. นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์ ครูผชู้ ่วย
กรรมการ
23. นางสาวดลพร เอี่ยมจุย้ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
24. นางสาวพิมพ์ผกา ยิ่งโสภณ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
25. นางสาวภัทมาศ อ่ำทอง ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
26. นายสุเมธ ราชประชุม
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่ งานแผนงานและประกันคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

