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ค าน า 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และเทศบาลต าบลลาดขวาง ส่วนราชการต่างๆ องค์กรเอกชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เล่มนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ให้มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 

(นางอมรวดี สินเจริญ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
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การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าป ีปีการศึกษา 2565 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ครั้งที ่        /2565                 
เมื่อวันที่        เดือน           พ.ศ.        ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลแล้ว 

(1) เห็นชอบในการใช้งบประมาณเพ่ือค่าสาธารณูปโภคและงานยานพาหนะ  
 เป็นเงิน 1,610,000 บาท 

(2) เห็นชอบในการใช้งบประมาณเป็นค่าวัสดุส านักงาน (กองกลาง)  
 เป็นเงิน 75,000 บาท 

(3) เห็นชอบในการใช้งบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2 คน  
 เป็นเงิน 219,000 บาท 

(4) เห็นชอบในการใช้งบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานที่และบุคลากร  
 เป็นเงิน 400,000 บาท 

(5) เห็นชอบในการกันไว้เป็นงบส ารองจ่าย  
 เป็นเงิน 100,000 บาท 

(6) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ดังนี้  
      กลุ่มบริหารวิชาการ (75%)   337,575    บาท 
      กลุ่มบริหารงบประมาณ (5%)     22,505    บาท  
      กลุ่มบริหารงานบุคคล (15%)     67,515    บาท  
      กลุ่มบริหารทั่วไป (5%)         22,505    บาท  
       รวมงบประมาณท้ังสิ้น   450,100     บาท 
(7) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้ 

 
 
 

(นายเกียรติศักดิ์  กฤษณา) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
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 ส่วนที่ 2  
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเป็นสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหัวใจหลัก โดยได้
ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดังนี้ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 
 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานระดับสากล มีทักษะการท างานบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.2 พันธกิจ (MISSION) 
 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ดังนี้ 
 1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน 
และเพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. สร้างโอกาส ความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ โดยยึดบริบทเชิงพ้ืนที่ 
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2.3 เป้าประสงค์ (GOAL) 
 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลมีคุณภาพและมาตรฐานระดับ

สากลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
มีงานท ามีอาชีพและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

2. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง และปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ         
ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของสมรรถนะ 

4. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีและเป็นครูมืออาชีพ 

5. สถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและบริหารเชิงบูรณาการ 
ด้วยนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพโดยยึดบริบทเชิงพื้นที่ 
 

2.4 กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 
 กลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของ 
สถาบันหลัก และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    
 
 
 
 
  
     

1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร         
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 
2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ   
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีอัตลักษณ์  

1.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1) น้อมน าหลักการทรงงานในหลวง ร.9 และ 
พระบรมราโชบาย ร.10 มาบูรณาการในการจัด 
การเรียนรู้ตามหลักสูตร 
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

ครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ด าเนินการพัฒนานักเรียน
ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนสุจริต สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ 
 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้   
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจาก      
ยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์            
และภัยพิบัติต่างๆ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ 
ภัยพิบัติ ต่างๆ 
2. สถานศึกษามีการจัดท าคู่มือการป้องกัน 
ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. สถานศึกษามีการจัดท าคู่มือการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
มีความม่ันคงปลอดภัย  

1.3 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อม
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ภัยจาก       
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์  
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหาก
ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันภัยคุกคาม
ในสถานศึกษาและชุมชน 
3) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน 
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ได้รับค าปรึกษาชี้แนะ 
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้ง
การอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี 
4) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มี 
ความมั่นคงปลอดภัย 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ได้รับโอกาส 
และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างเต็มศักยภาพ  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรมและ 
มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยใช้
ชุมชนการเรียนรู้เป็นฐาน 

1.4 ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ให้เหมาะสมตามสังคม 
พหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติสุข  

1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ 
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 
การเรียนรู้เป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรมและมีคุณภาพสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็น
เลิศ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1. จ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA : Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 
และ ม.6 เรียนต่อสายอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

1) ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีด 
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ 
ความถนัด  
2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) เช่น 
แบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกเสริมทักษะ ฯลฯ 
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมิน
ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (PISA : 
Programme for International Student 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

Assessment)  
5) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมิน 
อิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment)  
แก่ครูผู้สอน ด้วยระบบ Online-Testing 
6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้น
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสนใจ 
น าไปสู่การพัฒนา ทักษะ 
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศตาม
ความถนัดและความสนใจ  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง ( Active Learning)  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ บันได 5 ขั้น 

2.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ 

1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ความเป็นเลิศตามความสนใจ และความถนัด 
เต็มตามศักยภาพ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform) 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

(Independent Study : IS) 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้บูรณาการ
แบบสหวิทยาการ สะเต็มศึกษา ( Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM 
Education) 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
8. ร้อยละของครูที่มีการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคลของผู้เรียน 

3) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
การปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด 
การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ บันได 
5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ 
เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM 
Education) การสอนโครงงาน เป็นต้น 
4) ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียน
ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับชาติ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะด้าน 
การสื่อสารอย่างน้อย ๒ ภาษา 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการหรือน าเสนอนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับชาติ 
 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวที
แข่งขันทักษะวิชาการ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน 
2) จัดเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ 
การน าเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพได้
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
อ่าน และการเขียนสื่อสาร ภาษาไทย ระดับดี
ขึ้นไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาจีน ระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
ค านวณ ระดับดีขึ้นไป 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดี
ขึ้นไป 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต ระดับดีขึ้นไป 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) 
และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ประกอบด้วย 
     - ความสามารถในการสื่อสาร 
     - ความสามารถในการคิด 
     - ความสามารถในการแก้ปัญหา 
     - ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
     - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C + 2L) ได้แก่  
     3 R (Reading อ่านออก (W)Riting เขียนได้ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

เทคโนโลยี ระดับดีขึ้นไป 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R 8C + 2L) 
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและ 
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 

(A)Rithmatic คิดเลขเป็น) 
     8 C เป็นทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นและสามารถน าไป
ปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา ได้แก่ 
        1. Critical Thinking  & Problem Solving : 
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ปัญหา 
        2. Creativity & Innovation : ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
        3. Collaboration, Teamwork & Leadership 
: ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า 
        4. Cross-cultural Understanding : ทักษะ
ด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง กระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม 
        5. Communication, Information & Media 
Literacy : ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการ
รู้เท่าทันสื่อ 
        6. Computing & Media Literacy : ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันสื่อ 
        7. Career & Learning self-reliance : ทักษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้พ่ึงพาตนเอง 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

        8. Change ทักษะการเปลี่ยนแปลง 
     2 L (Learning Skills : ทักษะการเรียนรู้ , 
Leadership : ภาวะผู้น า) 
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
6) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาไทย ทักษะการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ และภาษาจีน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8) ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดค านวณ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ 
มีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่น

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนและการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสม 

1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
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ทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

2. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชั้นเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่ และระดับชาติให้สูงขึ้น 
3) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะน าไปสู่การ
พัฒนานวัตกรรม 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะในการพัฒนานวัตกรรม 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital) 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือใน
การสร้างนวัตกรรม  
 

3.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการเรียนรู้  

1) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก
คิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่ 
การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  
2) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์
ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหา
หลักสูตรที่ก าหนด 
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3) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
(Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา 
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ 
สัมมาอาชีพ  
2) ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ
วิชาสามัญ เช่น หลักสูตรระยะสั้น 
3) สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน 
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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4) ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา โดยจัดเป็นชุมนุม หรือ ชมรม เพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
5) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลมีระดับ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) โดยการ
ประเมินกับเจ้าของภาษา 

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
การเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับประทานอาหาร 
ตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
4. ร้อยละของผู้เรียน และบุคลากรทาง 
การศึกษาที่ได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย 
 

3.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะ        
ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

1) จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL) 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร 
ตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 
4) ส่งเสริมการบริการสุขภาพของนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการ  
การเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน และ
เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

1. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการ       
การเรียนรู้ 
2. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
3. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent 
Study : IS) 
4. ร้อยละของครูที่มีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
5. ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรที่ก าหนดและเชื่อมโยงความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ (Career Path) 
6. ร้อยละของครูที่มีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
7. ร้อยละของครูที่มีความรู้ มีทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสาร

3.6 พัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และ
ปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
3) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) 
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์  
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 
5) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด
และเชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career 
Path) 
6) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
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ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ 
8. ร้อยละของครูของครูที่สอนภาษาอังกฤษมี
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common 
European Framework of Reference for 
Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
9. ร้อยละของครูที่ออกแบบการเรียนรู้ และ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
10. ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
11.ร้อยละของครูที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Online และแบบ Face - to - Face Training 
12. ร้อยละของครูที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
แบบอย่างด้านการสอน ด้านการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

7) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้ มีทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
8) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework 
of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะใน
การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
11) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training 
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12) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และ
หลักการจัดการศึกษา ข้อก าหนดด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาชาติ 
13) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
14) สร้างแรงจูงใจและยกย่องครูที่ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการสอน ด้านการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

8. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ 
มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 
3. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. จ านวนภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

3.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน         
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ           
(ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส) 
 

 

1) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้ง          
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และ         
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
2) น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ 
ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษา
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ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
4) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภท
ของความพิการ 
5) การพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
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1. สถานศึกษากับองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2.ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
3. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 

4.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1) สถานศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าส ามะโนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ 
3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับพ้ืนที่ 
จัดท าแผนการรับนักเรียน  
4) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาส 
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เสมอภาคและมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน 

2. สถานศึกษามีคุณภาพ และ 
มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

1. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ขนาด และพ้ืนที่ 
2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4.2 ยกระดับสถานศึกษาให้มี 
คุณภาพและมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
 

1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามคู่มือ
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
โดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน 
ตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และ
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3. ระดับคุณภาพของสถานศึกษาผลการ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนตาม
คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 
2562) 

ขนาดของสถานศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีมาตรฐาน เช่น 
    1. ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
    2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3. ด้านการบริหารจัดการ 
    4. ด้านงบประมาณ 
    5. ด้านความปลอดภัย และ 
    6. ด้าน Digital Technology 
2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ให้มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่

1. สถานศึกษามีการศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัด
การศึกษา ต้นทุนต่อหัวที่แท้จริงตามจ านวน
นักเรียนในสถานศึกษา 
2. กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จัดท าแผนงบประมาณการศึกษา โดยรับฟัง

4.3 ลดความเหลื่อมล้ าทาง 
การศึกษา 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการและพ้ืนที่ 
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จัดท าแผนงบประมาณการศึกษา 



 
 

แ
ผ

น
ป

ฏิบัติก
าร ป

ระจ าปีก
ารศึก

ษ
า 25

65
 | 29 

  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษาเพ่ือให้ 
สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดท า
แผนงบประมาณก่อนเสนอผู้บริหาร 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ
งบประมาณจากกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง 
การศึกษา 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ด้อยโอกาสหรือมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบ 
การจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอผู้บริหาร 
3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียน
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
4) ศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัดการศึกษา ต้นทุนต่อหัว
ทีแ่ท้จริงตามจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา 
5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็ก
ต่างด้าว เด็กไทย ที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ฯลฯ 

4. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ร้อยละของครูที่ได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1) จัดระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 
2) จัดระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) แก่ผู้เรียน 

3) ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
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4. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4) จัดหา อุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับ
ผู้เรียน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้
น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) จัดหาอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) 
7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5. พัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
ผู้เรียน 

1. สถานศึกษามีระบบการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากร 
วัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 พัฒนาระบบการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการ จัดท าแผน
งบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณตามงาน โครงการ กิจกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
3) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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4. สถานศึกษามีระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และระบบติดตามร่วมกับภาคี
เครือข่ายการจัดการศึกษา 
 

4) พัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
และระบบติดตามร่วมกับภาคีเครือข่ายการจัด
การศึกษา 
5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเก็บ
รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมด้านความรู้  
การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถน า
เทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สารสนเทศการเก็บข้อมูล 
ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ 
ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดท า
นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจร

1. สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เชน่ การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัด 
การขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ 
ที่เก่ียวข้อง 
4. ร้อยละของนักเรียนที่เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียน ชุมชน และภูมิปัญญา ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5.1 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1) จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทางการให้องค์
ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2) จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน
รูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ 
Multimedia และอ่ืนๆ 
3) พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อ
ปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบ
และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
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ชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณ
คาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ า
สู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นโรงเรียนสีเขียว 
(Green School) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
6. สถานศึกษามีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกและจัดการเรียนรู้ 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะ
มาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณ
ขยะ  
8. สถานศึกษามีนวัตกรรม
ต้นแบบในการน า 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิต 

5. สถานศึกษา และนักเรียน มีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษา
และท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint 
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 
6. ร้อยละของครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการ
จัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
7. ร้อยละของครู และนักเรียนสามารถน าสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
8. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็นโรงเรียนสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 
 

4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ
รณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
School) 
5) ยกระดับ สถานศึกษา ด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทั้งระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลด
ปริมาณขยะในสถานศึกษา 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ          
บูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัด       
การเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
7) พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ PLC 
และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและ
ลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้
เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและ
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และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 
 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
8) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน ได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้
มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
9) จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10) จัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global for Sustainable 
Development) 
11) จัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับหลัก Zero waste School และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 
12) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษามีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุม ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคลและด้านการบริหาร
ทั่วไป 
 

1. สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมี 
ส่วนร่วมแบบบูรณาการตามบริบทเชิงพ้ืนที่ 
3. ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการศึกษา 
 

6.1 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้พื้นที่และชุมชนการเรียนรู้ 
เป็นฐาน 

1) สถานศึกษามีการกระจายอ านาจ 
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับ 
ความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนา 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยใช้พื้นที่และชุมชนการเรียนรู้เป็นฐาน 
4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) 
 ในการบริหารจัดการศึกษา 
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6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
7) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทาง 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
8) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

2. สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยน 
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกอยู่ตลอดเวลาและ
สามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบท
ชองสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการพัฒนาให้มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอก  
ระดับดีข้ึนไป 
 

6.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1) อบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติหน้าที่ 
2) มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
3) ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษา  
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5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

4) มีคณะกรรมการสถานศึกษา ท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5) มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
6) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษา มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. สถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
2. สถานศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
3. สถานศึกษามีระบบการติดตามตรวจสอบ
และก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
4. สถานศึกษาจัดวางระบบควบคุมภายในครบ
ทุกกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานตามหลักธรรมาภิบาล 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 
2) ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ        
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
3) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบการเงินทุกประเภท 
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และมีการน าข้อมูลมาวางแผนการพัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

4) จัดวางระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมชองทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง 

4. สถานศึกษาพัฒนานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างเป็นระบบ 

1. สถานศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
2. สถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
จัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. สถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
5. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มี 
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 
น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
จัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ 
(Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ  
3) ศึกษา วิเคราะห์ และน า Big Data 
Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามา
วิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ในทุกมิติ 
4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ระดับแผนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

การพัฒนาอาชีพ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคล 
5) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและ 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
  



แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 5  | 40 
 

2.5 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ           
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรับและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565 

เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าประสงค์และ      
ทิศทางการจัดการศึกษาที่ก าหนด ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานและกลยุทธ์              
ในการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพ            
ตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 การประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 3.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) 
  เงินอุดหนุนรายหัว          2,854,100.00  บาท  

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) รายหัวคนละ (บาท/ปี) รวมเป็นเงิน (บาท) 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190                     3,500.00  665,000.00 
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 179                     3,500.00  626,500.00 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 200                     3,500.00  700,000.00 
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 81                     3,800.00  307,800.00 
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76                     3,800.00  288,800.00 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 70                     3,800.00  266,000.00 

รวมทั้งสิ้น           2,854,100.00  
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จ านวน  796  คน 
 
 3.1.2 เงินบ ารุงการศึกษา 

 เงินบ ารุงการศึกษา         1,478,200.00  บาท  
 ประมาณการร้อยละ 80         1,182,560.00  บาท  

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) คนละ (บาท/ปี) รวมเป็นเงิน (บาท) 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190                     1,800.00              342,000.00  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 179                     1,800.00              322,200.00  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 200                     1,800.00              360,000.00  
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 81                     2,000.00              162,000.00  
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76 2,000.00              152,000.00  
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 70 2,000.00              140,000.00  

รวมทั้งสิ้น           1,478,200.00  
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จ านวน  796  คน 
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 3.1.3 เงินอุดหนุนรายหัว (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
  เงินอุดหนุนรายหัว          716,370.00  บาท  

ที ่ ระดับชั้น จ านวน (คน) รายหัวคนละ (บาท/ปี) รวมเป็นเงิน (บาท) 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 190 880.00              167,200.00  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 179 880.00              157,520.00  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 200 880.00              176,000.00  
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 81                     950.00                76,950.00  
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 76                     950.00                72,200.00  
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 70                     950.00                66,500.00  

รวมทั้งสิ้น           716,370.00  
หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จ านวน  796  คน 
 
 3.1.4 เงินนอกงบประมาณ/เงินอื่นๆ 

ที ่ ประเภทของรายรับ รวมเป็นเงิน (บาท) 
 - - 

รวมทั้งสิ้น - 
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3.2 ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 3.2.1 รายจ่ายประจ า 

ที ่ รายจ่ายประจ า 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงิน บกศ เงินอ่ืนๆ 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

1 ค่าน้ าประปา 300,000.00 - - 300,000.00 
2 ค่าไฟฟ้า 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 
3 ค่าโทรศัพท์ 10,000.00 - - 10,000.00 
4 ค่าหมึกถ่ายเอกสาร 25,000.00 - - 25,000.00 
5 ค่ากระดาษ Proof+หมึก 50,000.00 - - 50,000.00 
6 ค่าจ้างลูกจ้างอัตราจ้าง  

2 คน  
208,560.00 - - 208,560.00 

7 ค่าประกันสังคมลูกจ้าง
อัตราจ้าง 2 คน  

10,440.00 - - 10,440.00 

8 ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 3 คน  - 540,000.00 - 540,000.00 
9 ค่าจ้างลูกจ้างอัตราจ้าง  

2 คน  
- 208,560.00 - 208,560.00 

10 ค่าประกันสังคมครู 
อัตราจ้าง 3 คน  

- 27,000.00 - 27,000.00 

11 ค่าประกันสังคมลูกจ้าง
อัตราจ้าง 2 คน  

- 10,440.00 - 10,440.00 

12 คอมพิวเตอร์ - 200,000.00 - 200,000.00 
14 ค่ายานพาหนะ 300,000.00 - - 300,000.00 
15 พัฒนาบุคลากร 100,000.00 - - 100,000.00 
16 อาคารสถานที่  300,000.00 - - 300,000.00 

รวมทั้งสิ้น 2,304,000.00 986,000.00 - 3,290,000.00 
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 3.2.2 รายจ่ายพัฒนาคุณภาพตามโครงสร้าง 
  1) กลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได ้ เงินอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารวิชาการ  69,000.00           69,000.00  
 1.1 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้           - 
 1.2 งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา           - 
 1.3 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศกึษา           - 
 1.4 งานนิเทศภายใน           - 
 1.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลกูเสือ)           - 
 1.6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

(ยุวกาชาด)           
- 

 1.7 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)           - 
 1.8 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

(รักษาดินแดน)           
- 

 1.9 งานแนะแนวการศึกษา           - 
 1.10 งานจัดตารางสอน           - 
 1.11 งานวัดผลประเมินผลและ 

เทียบโอนผลการเรียน 
       - งาน Data Center 
       - งานการศึกษาพิเศษ           

- 

 1.12 งานทะเบียนนักเรียนและจัดท า
ส ามะโนนักเรยีน           

- 

 1.13 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี           

- 

 1.14 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้           - 
 1.15 งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 

       - งานพัฒนาเว็บไซต ์
       - โสตทัศนศึกษา           

- 

 1.16 งานประสาน ส่งเสริมฯ วิชาการ           - 
 1.17 งานห้องสมุด           - 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ

การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

 18,000.00    

    

   18,000.00  

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

 18,000.00    

    

   18,000.00  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได ้ เงินอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 40,000.00   50,000.00  

    

   90,000.00  

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 40,000.00  15,000.00  

    

   55,000.00  

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 18,000.00    

    

   18,000.00  

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพ 

 22,000.00    

    

   22,000.00  

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
ศิลปะ 

 18,000.00    

    

   18,000.00  

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 25,000.00    

    

   25,000.00  

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพ
การเรยีนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

 50,000.00  14,880.00  

    

   64,880.00  

11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  5,000.00           5,000.00  
12 โครงการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิต เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 14,575.00  15,000.00  

    
 30,000.00   59,575.00  

รวมทั้งสิ้น 337,575.00   109,880.00  - -  30,000.00  477,455.00  
 
เงินอุดหนุนรายหัว (75%)    337,575.00  บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)    109,880.00  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา                -     บาท 
เงินรายได ้                -     บาท 
เงินอ่ืนๆ      30,000.00   บาท   
 
หมายเหตุ : รายจา่ยประจ า ไม่น ามาค านวณรวมกับเงินอุดหนุนที่จดัสรร (75%) 
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  2) กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได ้ เงินอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

 22,505.00           22,505.00  

  1.1 งานบริหารการเงิน           - 

  
1.2 งานตรวจสอบติดตาม ประเมนิผล
และรายงานผลการใช้เงิน 

          - 

  1.3 งานบริหารบัญช ี           - 
  1.4 งานตรวจสอบภายใน           - 
  1.5 งานพัสดุและสินทรัพย ์           - 

  
1.6 งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษา 

          - 

  
     1) จัดท าประกันอุบัติเหตุ  
(=796x150) 

    119,400.00      119,400.00  

  
     2) ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน 
(=796x50) 

     39,800.00       39,800.00  

  
     3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละ
วัสดุคอมพิวเตอร ์

    200,000.00      200,000.00  

  
     4) จ้างครูที่มีความเช่ียวชาญ 
ในสาขาเฉพาะ (คณิต+จีน+ดนตร)ี 

    567,000.00     567,000.00  

       5) จ้างลูกจ้างช่ัวคราว  219,000.00    219,000.00      438,000.00  
       6) จัดท าคู่มือนักเรียน (=796x100)      79,600.00       79,600.00  

  
     7) จัดท าวารสารโรงเรียน  
(=796x100) 

     79,600.00       79,600.00  

  1.7 งานจัดระบบควบคุมภายใน           - 
  1.8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน           - 

  
1.9 งานจัดตั้ง เสนอขอและจดัสรร
งบประมาณ 

          - 

  
1.10 งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ 

          - 

  
1.11 งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

          - 

  1.12 งานสารสนเทศ           - 
รวมทั้งสิ้น 241,505.00  - 1,304,400.00  - - 1,545,905.00   
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เงินอุดหนุนรายหัว (5%)      22,505.00   บาท 
เงินอุดหนุนรายหัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)                 -     บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา  1,304,400.00   บาท 
เงินรายได ้                 -     บาท 
เงินอ่ืนๆ                 -     บาท 
 

หมายเหตุ : 1. กิจกรรมย่อยที่ 4) และกิจกรรมย่อยที่ 5)  ค านวณคา่จ้าง+ค่าประกันสังคม 
               2. รายจ่ายประจ า ไมน่ ามาค านวณรวมกับเงินอุดหนุนท่ีจัดสรร (5%) 
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  3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได ้ เงินอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนากลุ่มบรหิารงานบคุคล  15,000.00          15,000.00  
  1.1 งานวางแผนอัตราก าลังและ 

การก าหนดต าแหน่ง 
          - 

  1.2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา 
และการออกจากราชการ 

          - 

  1.3 งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ 

          - 

  1.4 งานวินัยและการรักษาวินัย           - 
  1.5 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
100,000.00          100,000.00  

  1.6 งานเวรยาม           - 
  1.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์           - 
  1.8 งานประสานและพัฒนาเครือข่าย

การศึกษา 
          - 

2 โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  42,515.00           42,515.00  
  2.1 งานกิจกรรมนักเรยีน           - 
  2.2 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน           - 
  2.3 งานส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม           - 
  2.4 งานส่งเสริมประชาธิปไตย    5,600.00       5,600.00 
  2.5 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา           - 
  2.6 งานป้องกันและแก้ไขปญัหา 

สิ่งเสพตดิและอบายมุข 
          - 

 2.7 งาน To Be Number One      - 
  2.8 งานวินัยและความประพฤตินกัเรียน           - 
3 โครงการสร้างเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมที่พึงประสงค ์และธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000.00           10,000.00  

รวมท้ังสิ้น 167,515.00   5,600.00 - - - 173,115.00   
 
เงินอุดหนุนรายหัว (15%)      67,515.00  บาท  
เงินอุดหนุนรายหัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)        5,600.00   บาท  
เงินบ ารุงการศึกษา                 -    บาท  
เงินรายได ้                 -    บาท  
เงินอ่ืนๆ                 -    บาท  
    
หมายเหตุ : รายจา่ยประจ า ไม่น ามาค านวณรวมกับเงินอุดหนุนที่จดัสรร (15%) 
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  4) กลุ่มบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได ้ เงินอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

1 โครงการกลุ่มบรหิารทั่วไป  22,505.00           22,505.00  
  1.1 งานบริหารทั่วไป           - 
  1.2 งานสารบรรณ           - 
  1.3 งานประชาสมัพันธ์           - 
  1.4 งานตรวจสอบภายใน           - 
  1.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
          - 

  1.6 งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 300,000.00          300,000.00  
  1.7 ยานพาหนะและบริการสาธารณะ 300,000.00          300,000.00  
  1.8 งานโภชนาการ        10,000.00     10,000.00  
  1.9 งานสวัสดิการ           - 
  1.10 งานส่งเสริมประสานการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศยั 
          - 

  1.11 งานสัมพันธ์ชุมชน           - 
 1.12 งานท่ีไม่ได้ระบไุว้ในกลุม่อื่น       

รวมทั้งสิ้น 622,505.00  - -  10,000.00  - 632,505.00   
 
เงินอุดหนุนรายหัว (5%)      22,505.00  บาท  
เงินอุดหนุนรายหัว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน)                 -    บาท  
เงินบ ารุงการศึกษา                 -    บาท  
เงินรายได ้      10,000.00  บาท  
เงินอ่ืนๆ                 -    บาท  
 
หมายเหตุ : รายจา่ยประจ า ไม่น ามาค านวณรวมกับเงินอุดหนุนที่จดัสรร (5%) 
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 3.2.3 งบกลางส ารองจ่าย 

ที ่ ประเภทของรายจ่าย 
เงินอุดหนุน

รายหัว 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน) 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

เงินรายได ้ เงินอ่ืนๆ 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

1 งบกลางส ารองจ่าย 100,000.00  - - - - 100,000.00 
รวมทั้งสิ้น 100,000.00 - - - - 100,000.00  

 

3.3 การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 3.3.1 การประมาณการรายรับ เงินอุดหนุนรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) 2,854,100 บาท 

 
 3.3.2 การจัดสรรงบประมาณ  

 

ม.ต้น 
 1,991,500  
69.78% 

ม.ปลาย 
 862,600  
30.22% 

รายจ่ายประจ า 
 2,304,000  
80.73% 

งบกลางส ารองจ่าย 
 100,000  
3.50% 

จัดสรร 
 450,100  
15.77% 
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 1) รายจ่ายประจ าและงบกลางส ารองจ่าย 
 

 
  
 2) จัดสรรตามโครงสร้าง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ค่าไฟฟ้า 
 1,000,000  

ค่าน้ าประปา 
 300,000  

ค่ายานพาหนะ 
 300,000  

อาคารสถานที่ 
 300,000  ค่าจ้างลูกจ้างอัตราจ้าง 

2 คน 
 208,560  

พัฒนาบุคลากร 
 100,000  

ค่ากระดาษบรูฟ+หมึก 
 50,000  

ค่าหมึกถ่ายเอกสาร 
 25,000  ค่าประกันสังคมลูกจ้าง

อัตราจ้าง 2 คน 
 10,440  

ค่าโทรศัพท ์
 10,000  

งบกลางส ารองจ่าย 
 100,000  

วิชาการ 
 337,575  

75% 

งบประมาณ 
 22,505  

5% 

งานบุคคล 
 67,515  
15% 

บริหารทั่วไป 
 22,505  

5% 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเป็นสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหัวใจหลัก ได้ก าหนด  
ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยวางแผนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2565 ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 17 โครงการ  
 
ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริหารวิชาการ 
13 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
14 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
15 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
16 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

17 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
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4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

 กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง 

1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  
  
  
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
 4. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 5. โครงการพัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

 
1.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

3. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
 

 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
 6. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 7. โครงการกลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

1.3 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
  
  

1. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

3. โครงการพัฒนากลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล  
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

1.4 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ให้เหมาะสมตาม
สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  

 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

   4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
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 กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน  
  

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

    6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

    7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

    10. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
    11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  

2.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  

  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  

  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  

  4. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

  

  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  

  6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  

  7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

  

  8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  

  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  

  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

  

  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  

  6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  

  7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  

  8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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    9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  

3.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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    5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 

    8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  
  

3.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การวางแผนชีวิตที่เหมาะสม 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

    6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

    7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (เทคโนโลยี) 

    10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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3.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  มาใช้เป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้  
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

    5. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

    6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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    8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  3.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    3. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
  3.6 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    4. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

    5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

    6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

    9. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  3.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ, 
ผู้ด้อยโอกาส) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    3. โครงการพส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    4. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    5. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
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 กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
  

4.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

    6. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 

  

4.2 ยกระดับสถานศึกษาให้มี คุณภาพ
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  

  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  

  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
    5. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 

  

4.3 ลดความเหลื่อมล้ าทาง การศึกษา 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  

  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  

4.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  

  2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

  

  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

  

  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  

  5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

  

  6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

  

  7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

  4.5 พัฒนาระบบการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

  

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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 กลยุทธ์ที่ 5  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

5.1 จัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
โลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

    
3. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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 กลยุทธ์ที่ 6  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  

6.1 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
พ้ืนที่และชุมชนการเรียนรู้เป็นฐาน 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
    4. โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    5. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
  6.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
1. โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  2. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
  6.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่

มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการท างานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  
2. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 

  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
  

1. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 

  

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

    3. โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
    4. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    5. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไป 
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4.3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

 4.3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

  4.3.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายสมประสงค์  จ าปาทอง   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การเรียนการสอนและร่วมมือกับ
กลุ่มงานต่างๆ 
2) เพ่ือให้การด าเนินงานร่วมกับ
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อพัฒนาบริหารจัดการ 
งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
ตามขอบข่ายภารกิจ ของงาน
วิชาการ 
 

1. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม       
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายสมประสงค์ จ าปาทอง       
3. พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยงานวิจัย 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

5. พัฒนางานนิเทศภายใน นายธิปไตย วิไลพันธุ์ 
นายสมประสงค์ จ าปาทอง 

      

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา       
7. กิจกรรมพัฒนาการเรียน 
การสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

8. กิจกรรมยุวกาชาด นางสาวบุษบา เจริญมา       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 9. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นายธวัชชัย เดือนขาว       

10. พัฒนางานแนะแนว นางพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์ 
นางจุฑาทิพย์ อ๋อง 

      

11. พัฒนางานจัดตารางสอน นายสมประสงค์ จ าปาทอง       
12. พัฒนางานวัดผลและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นายปรมัตถ์ เจริญพร       

13. พัฒนางานรับนักเรียน นายธิปไตย วิไลพันธุ์ 
นายปรมัตถ์ เจริญพร 

      

14. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน นางสาวนงเยาว์ สายบา       
15. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

นายอุทัย เสนารักษ์       

16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางศิริพร คงสาคร       
17. พัฒนาเว็บไซต์ นางสาวประทุม จิรกาวสาน       
18. กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา นายธวัชชัย แดงพยุง       
19. กิจกรรมการประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนงานวิชาการ  
แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม       

20. พัฒนางานห้องสมุด นางสาวพัชรินทร์ ติละกุล       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
การเรียนการสอนและร่วมมือกับ
กลุ่มงานต่างๆ 
2) เพื่อให้การด าเนินงานร่วมกับ
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อพัฒนาบริหารจัดการ 
งานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ 
ตามขอบข่ายภารกิจของงาน
วิชาการ 
 

1. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม       
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายสมประสงค์ จ าปาทอง       
3. พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยงานวิจัย 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

5. พัฒนางานนิเทศภายใน นายธิปไตย วิไลพันธุ์ 
นายสมประสงค์ จ าปาทอง 

      

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา       
7. กิจกรรมพัฒนาการเรียน 
การสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารี 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

8. กิจกรรมยุวกาชาด นางสาวบุษบา เจริญมา       
9. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นายธวัชชัย เดือนขาว       
10. พัฒนางานแนะแนว นางพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์ 

นางจุฑาทิพย์ อ๋อง 
      

11. พัฒนางานจัดตารางสอน นายสมประสงค์ จ าปาทอง       
12. พัฒนางานวัดผลและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

นายปรมัตถ์ เจริญพร       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 13. พัฒนางานรับนักเรียน นายธิปไตย วิไลพันธุ์ 

นายปรมัตถ์ เจริญพร 
      

14. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน นางสาวนงเยาว์ สายบา       
15. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

นายอุทัย เสนารักษ์       

16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางศิริพร คงสาคร       
17. พัฒนาเว็บไซต์ นางสาวประทุม จิรกาวสาน       
18. กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา นายธวัชชัย แดงพยุง       
19. กิจกรรมการประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนงานวิชาการ  
แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม       

20. พัฒนางานห้องสมุด นางสาวพัชรินทร์ ติละกุล       
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  4.3.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวพิมพ์ประไพ  มนฑิราไลย   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) พัฒนาการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยใช้เทคนิค รูปแบบการสอนที่
หลากหลายเหมาะสม มีความทันสมัย
เหมาะกับผู้เรียนโดยมีการสร้าง
บทเรียนออนไลน ์
2) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารตามเกณฑ์ของแตล่ะ 
ระดับชั้น 
3) มีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลทดสอบระดับชาต ิ
4) พัฒนาการคิดวเิคราะห์มีวิจารณญาณ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปญัหา 
อันเป็นผลมาจากการศึกษาในห้องเรียน
และแหล่งเรียนรู้จากนอกห้องเรยีน 
5) มีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดี โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณี
อันดีของสังคม 
6) เน้นกระบวนการจดัการเรียน 
การสอนแบบใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วม 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

นางปรียา  นามพล       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางศิริพร  คงสาคร 
 

      

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์       

6. กิจกรรมวันสุนทรภู่ นางปรียา  นามพล   20-26    
7. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาววีระวรรณ พรมทองดี    29   
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
7) จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกบั
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
8) มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ใช้ ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
9) มีการจดัสภาพบริบทโดยรอบที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู ้
10) ส่งเสริมประสบการณ์ การแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
หลากหลายรูปแบบ 
11) พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาตอ่
หรือการประกอบอาชีพตามศักยภาพ
ของตน 
12) ก ากับติดตามประเมินผลโดยเปิด
โอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
13) ตรวจสอบประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

นางปรียา  นามพล       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางศิริพร  คงสาคร 
 

      

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์       

6. กิจกรรมวันสุนทรภู่ นางปรียา  นามพล       
7. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       
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  4.3.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายปรมัตถ์  เจริญพร 

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
และมีมาตรฐานตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
2) เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสการฝึกซ้อม 
เพ่ือเข้าสู่เวทีระดับสากล 
3) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ให้มีความพร้อม 
เหมาะสมและมีความทันสมัย 
 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นายธวัชชัย แดงพยุง 
 

 

      

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์  

นางสาวสุภัทรา ชื่นบาน       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้  

นางสาวสุภัทรา ชื่นบาน       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นายปรมัตถ์ เจริญพร       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย       

6. สัปดาห์คณิตศาสตร์  
 

นางสาวณัฐพร ใจปา       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
4) เพ่ือพัฒนาการสอนและแก้ไข
ข้อบกพร่องรวมถึงวิเคราะห์
ผู้เรียนและแก้ไขปัญหาผู้เรียนให้
ตรงจุด 
5) เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
6) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาความสามารถและ 
มีเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

นายธวัชชัย แดงพยุง 
 

 

      

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
คณิตศาสตร์  

นางสาวสุภัทรา ชื่นบาน       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้  

นางสาวสุภัทรา ชื่นบาน       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นายปรมัตถ์ เจริญพร       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย       

6. สัปดาห์คณิตศาสตร์  
 

นางสาวณัฐพร ใจปา       
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  4.3.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายสมประสงค์  จ าปาทอง    

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพื่อพัฒนาครูให้มีความช านาญ
ในการจัดการเรียนการสอน 
 โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2) เพื่อจัดหา สร้างและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทาง 
การศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับนักเรียน สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ มาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผล 
การเรียนรู้ 
3) เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาวบุษบา เจริญมา       

6. การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์       
7. ค่ายอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

8. สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
4) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
5) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
6) เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี 
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

นางสาวบุษบา เจริญมา       

6. การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์       
7. ค่ายอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

นายสมประสงค์ จ าปาทอง       

8. สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์       
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  4.3.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวอภิญญา  ธรรมธาดา   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนของนักเรียนให้ได้ตาม
เกณฑ์การทดสอบ ระดับเขต และ
ระดับชาติ 
2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
3) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ 
สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
และเพียงพอในการจัดการเรียน 
การสอน 
4) เพ่ือให้ครูได้พัฒนาการเรียน
การสอน 
 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวนงเยาว์ สายบา       

2. นิเทศการสอนและชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์       

3. กิจกรรมการแข่งขัน English & 
Chinese Super Stars 

นางจุฑาทิพย์  อ๋อง       

4. กิจกรรม English and 
Chinese Camp 

นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์ 
 

      

5. กิจกรรม English & Chinese 
on Tour 

นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา       

6. กิจกรรมตรุษจีน นางสาวศิรประภา ธิสมบูรณ์       
7. กิจกรรม Christmas Day นางสาวกาญจน์ณศรณ์  ลิ้มเพ้ีย       
8. กิจกรรม Guidelines for the 
future 

นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1) เพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนของนักเรียนให้ได้ตาม
เกณฑ์การทดสอบ ระดับเขต และ
ระดับชาติ 
2) เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
3) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ 
สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
และเพียงพอในการจัดการเรียน 
การสอน 
4) เพ่ือให้ครูได้พัฒนาการเรียน
การสอน 
 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางสาวนงเยาว์ สายบา       

2. นิเทศการสอนและชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์       

3. กิจกรรมการแข่งขัน English & 
Chinese Super Stars 

นางจุฑาทิพย์  อ๋อง       

4. กิจกรรม English and 
Chinese Camp 

นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์ 
 

      

5. กิจกรรม English & Chinese 
on Tour 

นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา       

6. กิจกรรมตรุษจีน นางสาวศิรประภา ธิสมบูรณ์       
7. กิจกรรม Christmas Day นางสาวกาญจน์ณศรณ์  ลิ้มเพ้ีย       
8. กิจกรรม Guidelines for the 
future 

นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา       
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  4.3.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายธวัชชัย  เดือนขาว   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
2) เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
3) เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) เพ่ือส่งเสริมนิเทศการสอนแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
 

      

6. สอบธรรมศึกษา นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
5) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
6) เพ่ือส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา 
 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นายธวัชชัย เดือนขาว       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
 

      

6. สอบธรรมศึกษา นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล       
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  4.3.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพของ
ท้องถิ่นและอาชีพใหม่ๆ เพียงพอ
ต่อการศึกษาต่อ หรือแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานหรือประกอบ
อาชีพระหว่างเรียนอย่างครบวงจร 
3)  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

 

1. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม 
 

      

2. การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ 

นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม 
 

      

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม 
 

      

6. ตลาดนัดนักเรียน นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
4)  เพ่ือให้นักเรียนมีสื่อการเรียนรู้
ที่เพียงพอ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
5)  เพ่ือให้ครูในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม 
 

      

2. การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ 

นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม 
 

      

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม 
 

      

6. ตลาดนัดนักเรียน นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม       
 

 

 

 

 

 



 
 

แ
ผ

น
ป

ฏิบัติก
าร ป

ระจ าปีก
ารศึก

ษ
า 25

65
 | 91 

  
  4.3.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางอรรถพร  บัวพูล  

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน 
การเรียนการสอนทุกระดับชั้น 
2) เพ่ือให้มีสื่อเพียงพอต่อ 
การเรียนการสอน 
3) เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจ
และกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชา
ศิลปะท้ัง 3 สาขาได้แก่ทัศนศิลป์/
ดนตรี และนาฏศิลป์      
4) เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชาศิลปะ 
5) เพ่ือให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเกรดเฉลี่ย  
3 - 4 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด    
6) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและทักษะด้าน
ดนตรี - นาฏศิลป์ วงโยธวาทิต 
และวงดนตรีสากล (วงสตริง) 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระศิลปะ 

นางอรรถพร บัวพูล       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ศิลปะและบริการชุมชน 

นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 
 

      

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางอรรถพร บัวพูล 
ธนชิต เปรมปรีดิ์ 

นางอรรถพร บัวพูล 

      

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นายธนกฤต สุขผึ้ง 
ธนชิต เปรมปรีดิ์ 

นางอรรถพร บัวพูล 

      

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่ม
สาระศิลปะ 

นางอรรถพร บัวพูล 
นายธนกฤต สุขผึ้ง 

นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 

      

6. ค่ายศิลปะ นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 
นางอรรถพร บัวพูล 
นายธนกฤต สุขผึ้ง 
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 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 7. พัฒนาและปรับปรุงห้อง

ฝึกซ้อมดนตรี - นาฏศิลป์ 
นายธนกฤต สุขผึ้ง 

นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 
นางอรรถพร บัวพูล 
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
7) เพ่ือส่งเสริมทักษะด้าน 
การแสดงออกทางศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ 
8) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะของไทย 
9) เพ่ือส่งเสริมความมีวินัยและ
รับผิดชอบ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง หมั่นฝึกฝนและ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
10) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน 
การท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระศิลปะ 

นางอรรถพร บัวพูล       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ศิลปะและบริการชุมชน 

นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 
 

      

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางอรรถพร บัวพูล 
ธนชิต เปรมปรีดิ์ 

นางอรรถพร บัวพูล 

      

4. นิเทศการสอนแบบชุมชนการ
เรียนรู้ 

นายธนกฤต สุขผึ้ง 
ธนชิต เปรมปรีดิ์ 

นางอรรถพร บัวพูล 

      

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่ม
สาระศิลปะ 

นางอรรถพร บัวพูล 
นายธนกฤต สุขผึ้ง 

นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 

      

6. ค่ายศิลปะ นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 
นางอรรถพร บัวพูล 
นายธนกฤต สุขผึ้ง 

      

7. พัฒนาและปรับปรุงห้อง
ฝึกซ้อมดนตรี - นาฏศิลป์ 

นายธนกฤต สุขผึ้ง 
นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 
นางอรรถพร บัวพูล 
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  4.3.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางอารีย์  ถิระผะลิกะ  

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
กิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและ
ถนัดและเข้าใจกฎกติกาที่มี       
การเปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
ถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ  
มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
5) เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกฝน
ความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสูง 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นางสิบพรรณ  พหลทัพ       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ 

นางสิบพรรณ พหลทัพ       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นางอารีย์  ถิระผะลิกะ       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นางอารีย์  ถิระผะลิกะ       

6. การแข่งขันกีฬาภายใน นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน       
7. การแข่งขันกีฬาภายนอก นางอารีย์  ถิระผะลิกะ       
8. การทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ 
2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
กิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและ
ถนัดและเข้าใจกฎกติกาที่มี       
การเปลี่ยนแปลง 
4) เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออก 
ถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ  
มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
5) เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกฝน
ความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสูง 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

นางสิบพรรณ  พหลทัพ       

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน       

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู้ 

นางสิบพรรณ พหลทัพ       

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ 

นางอารีย์  ถิระผะลิกะ       

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

นางอารีย์  ถิระผะลิกะ       

6. การแข่งขันกีฬาภายใน นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน       
7. การแข่งขันกีฬาภายนอก นางอารีย์  ถิระผะลิกะ       
8. การทดสอบสมรรถภาพ 
ทางกาย 

นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน       
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  4.3.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวภทรมน  จินะเสนา  

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการบริหาร
จัดการ การท างานและการเรียน
การสอน 
2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีความรู้และทักษะในด้าน
คอมพิวเตอร์ 
3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น ให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว 
 

      

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี 

นายสมุทร  สุวรรณบุตร 
 

      

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว 
 

      

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวประทุม  จิรกาวสาน 
 

      

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

นางสาวภทรมน  จินะเสนา 
 

      

6. ค่ายพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี 

นายสมุทร  สุวรรณบุตร 
 

      

7. พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวภทรมน  จินะเสนา 
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 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 8. พัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
นายอุทัย เสนารักษ์       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
5) เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ในจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับชั้น 
6) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
การท างาน ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว 
 

      

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี 

นายสมุทร  สุวรรณบุตร 
 

      

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ 

นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว 
 

      

4. นิเทศการสอนแบบชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

นางสาวประทุม  จิรกาวสาน 
 

      

5. ส่งเสริมและพัฒนาครู 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) 

นางสาวภทรมน  จินะเสนา 
 

      

6. ค่ายพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี 

นายสมุทร  สุวรรณบุตร 
 

      

7. พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

นางสาวภทรมน  จินะเสนา 
 

      

8. พัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

นายอุทัย เสนารักษ์       
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  4.3.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางเมทินี  รัตนะสิทธิ์   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้าง  
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
2) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนเข้าใจและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
3) เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืชที่มีอยู่ในโรงเรียน 
 

1. การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง 

นางสาวณัฐพร ใจปา 

      

2. การรวบรวมพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียน 

นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุบผา       

3. การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง 

นางสาวณัฐพร ใจปา 

      

4. การรายงานผลการเรียนรู้ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์       
5. การน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง 
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
4) เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น  
และพืชหายาก 
5) เพ่ือเป็นแหล่งสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ให้เกิดแก่เยาวชน 

1. การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง 

นางสาวณัฐพร ใจปา 

      

2. การรวบรวมพรรณไม้เข้ามา
ปลูกในโรงเรียน 

นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุบผา       

3. การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง 

นางสาวณัฐพร ใจปา 

      

4. การรายงานผลการเรียนรู้ นางเมทินี รัตนะสิทธิ์       
5. การน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา 

นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง 
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  4.3.1.12 โครงการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวบุษบา  เจริญมา   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกใน 
การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) เพ่ือให้ครูและนักเรียนรู้วิธีการ
คัดแยกขยะอย่างครบวงจรและ
นักเรียนนาความรู้ไปใช้
ชีวิตประจ าวันได ้

1. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

นางสาวบุษบา เจริญมา 
 

      

2. นักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบ
สายน้ า  

นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ       

3. การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  

นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์ 
 

      

 

 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
3) ให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา
มลพิษทางน้ า และอนุรักษ์
ทรัพยากรทางน้ า 
4) เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียน
แกนน า ชุมนุมเยาวชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา 

1. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

นางสาวบุษบา เจริญมา 
 

      

2. นักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบ
สายน้ า  

นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ       

3. การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  

นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์ 
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 4.3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  4.3.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวเพียงใจ  เรืองฤทธิ์   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การบริหารภายในโรงเรียนให้เกิด 
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี งานพัสดุและ
สินทรัพย์ งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการและงานระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา ปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 
ตามระเบียบของทางราชการและ 
มีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
3) เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน สามารถ
ตรวจสอบได้ มคีวามถูกต้อง โปร่งใส
และก ากับตดิตามให้ทุกส่วนด าเนนิการ
ตามแผน 

1. งานบริหารการเงิน นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย       
2. งานตรวจสอบ ติดตาม และ
รายงานผลการใช้เงิน 

นางสาวภทรมน จินะเสนา       

3. งานบริหารบัญชี นายธวัชชัย แดงพยุง       
4. งานตรวจสอบภายใน นางสาวภทรมน จินะเสนา       
5. งานพัสดุและสินทรัพย์ นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง       
6. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

นางสาวเพียงใจ  เรืองฤทธิ์       

7. งานจัดระบบควบคุมภายใน นางอรรถพร บัวพูล       
8. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์       
9. งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรร
งบประมาณ 

นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์       

10. งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 

นางสาวบุษบา เจริญมา       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใช้เป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

11. งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ       

12. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นายสมุทร สุวรรณบุตร       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร
ภายในโรงเรียนให้เกดิความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้มีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี งานพัสดุและ
สินทรัพย์ งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการและงานระดมทรัพยากร 
เพื่อการศึกษา ปฏิบัตไิด้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการและมีความ
คล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
3) เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายในและ
การควบคุมภายในสามารถตรวจสอบได้  
มีความถูกต้อง โปร่งใสและก ากับติดตาม
ให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
4) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
5) เพื่อสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และธรรมาภบิาล
ในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. งานบริหารการเงิน นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย       
2. งานตรวจสอบ ติดตาม และ
รายงานผลการใช้เงิน 

นางสาวภทรมน จินะเสนา       

3. งานบริหารบัญชี นายธวัชชัย แดงพยุง       
4. งานตรวจสอบภายใน นางสาวภทรมน จินะเสนา       
5. งานพัสดุและสินทรัพย์ นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง       
6. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 

นางสาวเพียงใจ  เรืองฤทธิ์       

7. งานจัดระบบควบคุมภายใน นางอรรถพร บัวพูล       
8. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์       
9. งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรร
งบประมาณ 

นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์       

10. งานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

นางสาวบุษบา เจริญมา       

11. งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ       

12. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นายสมุทร สุวรรณบุตร       
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 4.3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

  4.3.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาววีระวรรณ  พรมทองดี   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) เพ่ือพัฒนาระบบงานของ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ 
การก าหนดต าแหน่ง 

นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       

2. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย 
ลา และการออกจากราชการ 

นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       

3. งานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 

นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       

4. งานวินัยและการรักษาวินัย นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       
5. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

นางปรียา  นามพล       

6. งานเวรยาม นางสาวนิดธิดา กันแก้ว       
7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       
8. งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

นางสาวประทุม  จิระกาวสาน       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1) เพ่ือพัฒนาระบบงานของ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2) เพ่ือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้เป็นระบบ ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ 
การก าหนดต าแหน่ง 

นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       

2. งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย 
ลา และการออกจากราชการ 

นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       

3. งานทะเบียนประวัติและ
บ าเหน็จความชอบ 

นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       

4. งานวินัยและการรักษาวินัย นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       
5. งานพัฒนาบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 

นางปรียา  นามพล       

6. งานเวรยาม นางสาวนิดธิดา กันแก้ว       
7. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นางสาววีระวรรณ พรมทองดี       
8. งานประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 

นางสาวประทุม  จิระกาวสาน       
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  4.3.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) พัฒนาและด าเนินงานในกลุ่มงาน
กิจการนักเรยีน  
2) พัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง หลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรมจริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม 
อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยสัถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรกัษา
ศีลธรรม 
3) พัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป็นประมุข  
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุบผา 
นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน 

นางสาวณัฐพร ใจปา 
นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 

      

2. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน 
นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา 

นายสมุทร สุวรรณบุตร 
นางสาวณัฐพร ใจปา 

      

3. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

      

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์       
5. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย       
6. งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด 
โรคเอดส์ และอบายมุข 

นายสมุทร สุวรรณบุตร 
นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุบผา 

นางสาวณัฐพร ใจปา 
นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 

 

      



 
 

แ
ผ

น
ป

ฏิบัติก
าร ป

ระจ าปีก
ารศึก

ษ
า 25

65
 | 108

 

  
 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 7. งานวินัยและความประพฤติ

นักเรียน 
นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย 

นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
4) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อม สามารถรับมือกบั 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรม 
ไซเบอร์ สถานการณ์โรคตดิต่อในปัจจุบัน 
อบายมุข และภัยพิบัตติ่างๆ 
5) ส่งเสริมความร่วมมือของครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรภายนอก
และภายในท่ีมีส่วนเกีย่วข้องในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียน
มีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมริู้ มีภมูิธรรม และ
สามรถด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
ภาวะการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วของ
สังคมโลก 
 

1. งานกิจกรรมนักเรียน นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุบผา 
นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน 

นางสาวณัฐพร ใจปา 
นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 

      

2. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน 
นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา 

นายสมุทร สุวรรณบุตร 
นางสาวณัฐพร ใจปา 

      

3. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล 
นายธวัชชัย เดือนขาว 

      

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตย นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์       
5. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย       
6. งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด 
โรคเอดส์ และอบายมุข 

นายสมุทร สุวรรณบุตร 
นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุบผา 

นางสาวณัฐพร ใจปา 
นายธนชิต เปรมปรีดิ์ 

      

7. งานวินัยและความประพฤติ
นักเรียน 

นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย 
นางเมทินี รัตนะสิทธิ์ 
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  4.3.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางกัณวลักษณ์  แสวงศิริผล   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1)  เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2) เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้เด็กและเยาวชน 
ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และ
ชุมชน อย่างหลากหลาย 

1. โรงเรียนคุณธรรม นายธวัชชัย เดือนขาว       
2. โรงเรียนวิถีพุทธ นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล       
3. โรงเรียนสุจริต นายธวัชชัย เดือนขาว       
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
3) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และ 
มีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท า
ความดี  
4) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม  โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและ 
มีความต่อเนื่อง 

1. โรงเรียนคุณธรรม นายธวัชชัย เดือนขาว       
2. โรงเรียนวิถีพุทธ นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล       
3. โรงเรียนสุจริต นายธวัชชัย เดือนขาว       
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์       
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 4.3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 

  4.3.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 
   ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวเตือนใจ  ทองดี   

 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1)  เพื่อให้การปฏิบตัิงานของกลุ่ม
บริหารทั่วไปมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ดีต่อโรงเรียน 
2)  เพื่อให้บริการด้านการปฏิบัติงาน
แต่ละฝ่ายของสถานศึกษา ด าเนินการ
ไปตามวตัถุประสงค์ เป็นระบบ 
มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
3) เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนต่อ
สาธารณชน  
4) เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีดีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรยีน 
5) เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บตา่งๆ 

1. งานบริหารทั่วไป นางสาวเตือนใจ ทองดี       
2. งานสารบรรณ นางสาวขวัญชนก คงประสิทธิ์       
3. งานประชาสัมพันธ์ นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์       
4. งานคณะกรรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

5. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน       

6. งานยานพาหนะและบริการ 
สาธารณะ 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

7. งานโภชนาการ นางสิบพรรณ พหลทัพ       
8. งานอนามัยโรงเรียน นางสาวกาญจน์ณศรณ์ ลิ้มเพี้ย       
9. งานสวัสดิการ นางสาวสุภาพร เอียงประคอง  

นางสาวจันทรา วิมลภักตร์ 
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 ระยะเวลาด าเนินการ (1/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6) เพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากรและ
บริการดา้นอ่ืนๆ ให้กับโรงเรียน 
7) เพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียน หน่วยงานภายนอก สถาน
ประกอบการ ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ให้กับโรงเรียน 
8) เพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน 
กลุ่มบรหิารทั่วไปใหม้ีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา สอดคล้องกับ 
มารตรฐานการศึกษา  

10. งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

นางอารีย์ ถิระผะลิกะ 
 
 

      

11. งานสัมพันธ์ชุมชน นางสาวเตือนใจ ทองดี       
12. งานที่ไม่ได้ระบุในกลุ่มอ่ืนๆ นางสาวเตือนใจ ทองดี       
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 ระยะเวลาด าเนินการ (2/2565) 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ศ.2565  พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. งานบริหารทั่วไป นางสาวเตือนใจ ทองดี       

2. งานสารบรรณ นางสาวขวัญชนก คงประสิทธิ์       
3. งานประชาสัมพันธ์ นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์       
4. งานคณะกรรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

5. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน       

6. งานยานพาหนะและบริการ 
สาธารณะ 

นางสาวเตือนใจ ทองดี       

7. งานโภชนาการ นางสิบพรรณ พหลทัพ       
8. งานอนามัยโรงเรียน นางสาวกาญจน์ณศรณ์ ลิ้มเพี้ย       
9. งานสวัสดิการ นางสาวสุภาพร เอียงประคอง  

นางสาวจันทรา วิมลภักตร์ 
      

10. งานส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

นางอารีย์ ถิระผะลิกะ 
 
 

      

11. งานสัมพันธ์ชุมชน นางสาวเตือนใจ ทองดี       
12. งานที่ไม่ได้ระบุในกลุ่มอ่ืนๆ นางสาวเตือนใจ ทองดี       
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัต ิ

5.1 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พระบรมราโชบาย             

ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และ          
ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล มาก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีการศึกษา 2565 
 

5.2 ปัจจัยความส าเร็จ 
 
1) ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 

3) เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารบุคคลอย่างชัดเจน 
4) บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

5.3 การน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
 
1) สื่อสาร ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี้วัด และ

เป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
2) จัดโครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน

อย่างชัดเจน 
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกิจกรรมและ

จัดท าแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
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4) ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยติดตามความก้าวหน้าระหว่างปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
6) สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี            

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อ

ผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานบังคับบัญชา โรงเรียนพุทธิรังสี
พิบูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการ
บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ปี พ.ศ. 2560 
 

5.4 การติดตามและประเมินผล 
 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ                

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามปฏิทินของโครงการ/กิจกรรม เ พ่ือให้             
การด าเนินงานเป็นไปตามแผน ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือหา
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565” 

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมธรรมเสนานี โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 
 


