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เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร อันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป
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ส่วนที่ 1
สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ควำมเป็นมำ
โรงเรียนบ้า นห้ว ยเสี ย ด ได้ ด าเนินการจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บปฐมวั ย และ
ระดั บประถมศึ กษา ตามแนวนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และสามารถนาหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้งบูรณาการในกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดารงชีพอยู่อย่างมีความสุข
เพื่อให้การดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาเนินไปตรงตาม
เป้าหมายของการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โรงเรียนได้จัดทา “แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2564” โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้บรรลุภารกิจและ
เป้ า หมาย ให้ เ ดประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ต่ อ ผู้ เ รี ย น ตามกรอบนโยบายและแนวทาง
ขับเคลื่อนการดาเนินการตามเป้าหมายผลผลิตหลักที่เน้นให้ส่งผลผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
จึง ถือ ว่า แผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณของโรงเรี ย นเป็นเครื่ องมื อในการก าหนดผลส าเร็ จการ
ดาเนินงาน และเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์แบบเชิงรุก ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนต่อไป
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1.2 อำนำจหน้ำที่
ภำรกิจของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้ดาเนินการภารกิจหลักของการจัดการศึกษา ตามหลักสูตร
สถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเสี ย ด พุ ท ธศั ก ราช 2561 ระดั บ ประถมศึ ก ษา และระดั บ ก่ อ น
ประถมศึ กษา ตามแนวของหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พุ ทธศั กราช 2551 กระทรวงศึ กษาธิ การ
เปิดการเรียนการสอนอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
โดยจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กผู้เรียนและเยาวชนของชุมชนในเขตบริการ อยู่ 2 ระดับ ได้แก่
ระดับก่อนประถมศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนในวัยนี้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ระดับประถมศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับทกคนเขตบริการ ได้เรียนจบ
หลักสูตรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา
จึงได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 2564 ไว้ดังนี้
1.เร่งรัดการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์
การสร้างนิสัยรักการอ่าน การใช้ห้องสมุด การใช้สื่อต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนรู้ตลอดทั้ง
พัฒนาการของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานวิชาการโรงเรียน พุทธศักราช 2562
ตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. การจัดการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะการดารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. จั ด การเรีย นการสอนจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน เรี ย นรู้ จ ากรู ปธรรมไปสู่
นามธรรม เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และใช้แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม โดยเน้นวิทยากรท้องถิ่น
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุ ขภาพอนามั ยที่ สมบูรณ์ ตามเกณฑ์ม าตรฐาน ของกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุนอาหารเสริมกลางวั น อาหารเสริ ม นม ให้เด็ ก ได้ รั บและมี คุ ณ ภาพตามหลั ก
โภชนาการ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอด
ทั้งแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น
7. ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ ให้มีความร่มรื่น สะอาด
สวยงามเอื้อต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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8. ปรับ ปรุ งและจั ด ระบบงานธุ ร การการเงิ น และพั ส ดุ ใ ห้ เป็ น ปั จ จุ บั น และการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. ปรับปรุงและเร่งแสวงหาความร่วมมือกับชุมชน และร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ทั้งภายใน และภายนอกเขตบริการการศึกษา เน้นการ
เข้าร่วมวางแผนจัดระบบความร่วมมือรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชน เป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับปรับปรุงงานบริหารบุคคล โดยพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนา
จิตสานึกสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน ใฝ่รู้ สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน สร้างระบบเกื้อ กู ลช่ ว ยเหลือ ซึ่งกั นและกัน ให้บุคลากรมี ขวั ญ กาลั ง ใจในการปฏิ บัติ ง าน
ปรับปรุงการบริหารและการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ

1.3 บริบททั่วไป
1.3.1 ที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โ ท ร 086-6894050 ; e - mail : 84010096@surat1.go.th Website bhs.tpp.ac.th
รหัสไปรษณีย์ 84220
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1.4 โครงสร้ำงบริหำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)

คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

กลุ่มบริหำรงบประมำณ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป

(นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด)

(นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช)

(นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)

(นำงสำวนรำพร กุลชุมพู)

-งานบริหารจัดการหลักสูตร
-งานจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
-งานจัดกระบวนการเรียนรู้
-งานพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้
-งานวัดและประเมินผลและ
การเทียบโอนผลการเรียน
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
-งานส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
-งานนิเทศภายใน
-งานพัฒนาระบบประกัน
ภายในและมาตราฐาน
การศึกษา

- งานแผนงานและงบประมาณ

- งานวางแผนบริหาร
อัตรากาลัง
- งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
- งานส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร
- งานบาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
- งานวินัยและนิติการ

- งานพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
- งานวางแผนการศึกษา
- งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
- งานรับนักเรียน
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานส่งส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- งานประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานส่งเสริมวินยั คุณธรรม
จริยธรรม

- งานระดมทรัพยากร
- งานการเงินและบัญชี
- งานสารสนเทศ
- งานควบคุมภายใน
-งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำน
1.5.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรีย นบ้า นห้ว ยเสีย ด ได้ด าเนินการจัด การเรีย นการสอนในระดับปฐมวัย และ
ระดั บ ประถมศึ ก ษา ตามแนวนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และ
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมทั้ง
บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดารงชีพอยู่อย่างมี
ความสุข
เพื่อให้การดาเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดาเนินไปตรงตาม
เป้าหมายของการศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ โรงเรียนได้จัดทา “แผนกลยุทธ์โรงเรียน
บ้านห้วยเสียด ปีงบประมาณ 2563 – 2565” โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันวิเคราะห์พิจารณา
สภาพปัจจุบัน และปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานของโรงเรียน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะ
เอื้อต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในยังเป็น จุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความสาเร็จสู่จุดมุ่งหมาย
โรงเรียน มีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านการบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนให้การสนับสนุนในด้านการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมี ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
และนโยบายที่ดี การให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการ
จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพื่อมุ่งสร้างนักคิด จิตอาสา
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครู
อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สมาคมผู้ปกครอง ครูโรงเรียน
บ้านห้วยเสียดและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเป็นเครื่องมือในการกาหนดผลสาเร็จการดาเนินงาน และเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์
แบบเชิงรุก ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป
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ภำพรวมของโรงเรียน (School Profile)
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โ ท ร 086-6894050 ; e - mail : 84010096@surat1.go.th Website bhs.tpp.ac.th
รหัสไปรษณีย์ 84220
เปิดสอน ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ทั้งหมด
42 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
เขตพื้นที่ บ ริก าร คื อ หมู่ ที่ 9 บ้า นห้ว ยเสี ย ด ต าบลดอนสั ก อ าเภอดอนสั ก จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี 84220
ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม
พุทธศักราช 2509 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายถนอม วัชรสวัสดิ์
เป็นผู้บริหารคนแรก เดิมมีเนื้อที่จานวน 18 ไร่ 0 งาน 47 ตารางวา จัดหาโดย นายจารัส นาคขา
อดี ต ผู้ ใ หญ่ บ้ า น หมู่ ที่ 9 บ้ า นห้ ว ยเสี ย ด และนายเรี ย บ ชู ป ระดิ ษ ฐ์ ร่ ว มกั บ ชาวบ้ า นห้ ว ยเสี ย ด
ซือ้ มาเป็นเงิน 500 บาท แล้วได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ต่อมาในวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2532 ได้รับที่ดินเพิ่มจากพระครูสุวรรณประดิษฐ์การ พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ( หลวงพ่อจ้อย ) ปัจจุบันมี
เนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ตรำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน :
สี ทะเล (สีน้ำเงิน) หมำยถึง แหล่งก้ำเนิดควำมดี และจะรักษำไว้ประดุจเกลือรักษำควำมเค็ม
สี ทอง (สีเหลือง) หมำยถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ แม้ว่ำจะอยู่ในภำวะใด ย่อมมีคุณค่ำประดุจทองค้ำ
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อักษรย่อโรงเรียน : บ.ส.
โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเสี ย ดจั ด โครงสร้ า งสายงานการบริ ห ารออกเป็ น 4 ฝ่ า ย คื อ
ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดการศึกษา
ตามกรอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
และการบริหารจัดการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความร่วมมือของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านห้วยเสียด รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น
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1.5.2 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ
สภำพและควำมพร้อมของบุคลำกร
จำนวนข้ำรำชกำรครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
วุฒิกำรศึกษำ

จำนวน(คน)
ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

รวม
ชำย หญิง

1. บริหาร

1

2. ภาษาไทย

เอก โท
1

วิทยฐำนะ

ปริญญำ
ตรี

ครู
ผู้ช่วย

1

คศ.1 คศ.2 คศ.3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. สังคมศึกษาศาสนาฯ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพฯ
8. ศิลปะ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. ปฐมวัย
11. แนะแนว
12. สนับสนุน
13. อื่นๆ(บุคลากรทางการศึกษา)
รวม

ไม่มีวิทยฐานะ
1

2

3

1

2

2

1
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จำนวนลูกจ้ำงโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562
จำนวน (คน)

ตำแหน่ง

ชำย

หญิง

รวม

พนักงานราชการ

0

1

1

ครูอัตราจ้าง

0

0

0

ครูต่างประเทศ

0

0

0

เจ้าหน้าที่สานักงาน

0

0

0

ลูกจ้างประจา

1

0

1

ลูกจ้างชัว่ คราว

0

1

1

รวม

1

2

3

สภำพผู้เรียน
ด้ำนปริมำณ
นักเรียนระดับ ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2562 จานวน 47 คน จาแนกตามระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้นเรียน
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

1
1
1
1
1
1
1
1
8

8
3
6
8
4
10
6
2
47

ด้ำนคุณภำพ
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ส่วนมากเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียน
บางส่วนมาจากต่างจังหวัด ย้ายตาม บิดา-มารดา ที่มาปฏิบัติงาน นักเรียนส่วนมากมีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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1.5.3 ผลกำรจัดกำรศึกษำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้น

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

ประวัติศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

สุขศึกษำฯ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพฯ

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
รำยวิชำ (พื้นฐำน)

ป.1

100

100

100

100

88.89

100

100

100

100

ป.2

100

100

100

100

100

100

75

100

100

ป.3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ป.4

75

75

62.5

75

62.5

62.5

100

100

100

ป.5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ป.6

66.66

66.66

66.66

66.66

100

100

100

100

100

รวม

541.66 541.66 529.16 541.66 551.39 562.5

575

600

600

90.27

95.83

100

100

ร้อยละ

90.27

88.19

90.27

91.89

93.75

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก
เพื่อเป็นกรอบการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
ของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้ า งรายได้ ร ะดั บ สู ง เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว และสร้ า งความสุ ข ของคนไทย สั ง คมมี ค วามมั่ น คง
เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใ นระบบเศรษฐกิจโดยมี กรอบยุท ธศาสตร์ ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศและพั ฒ นาความมั่ น คงทางการเมื อ ง ขจั ด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รั กษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นาทั ก ษะ ผู้ ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่ ว มลดปั ญ หาโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การ เปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
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(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สานัก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ง ชาติ ได้ จั ดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง
มั่ง คั่ง ยั่งยืนด้ว ยการพั ฒนาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ซึ่ง การพั ฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่ง ยืนซึ่ง มุ่งเน้นการพั ฒนาคน มีความเป็นคนที่ส มบูรณ์
สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคน
ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา
ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึ ด “หลั กการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จที่ ลดความเหลื่ อมล้ าและขั บเคลื่ อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กการน าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ างจริ งจั งใน 5 ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
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มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับ
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่
รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุน
ทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสาคัญ
กับการดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะ
แรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และ
การสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และ
ให้ ความช่ วยเหลื อ ที่ เ ชื่ อ มโยง การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพส าหรั บ ประชากรกลุ่ ม ร้ อ ยละ 40 รายได้ ต่ าสุ ด
ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ
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และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
3. ยุ ทธศำสตร์ ที่ 4 กำรเติ บโตที่ เป็นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ ำงยั่ งยื น
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่ง
คั่ง และยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียมการรับมือ กั บภัยคุก คามข้ามชาติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่างมี นัยยะส าคั ญต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
5. ยุ ทธศำสตร์ ที่ 6 กำรบริ หำรจั ดกำรในภำครั ฐ กำรป้ องกั นกำรทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมาย
อนาคตในปี 2579
6. ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
7. ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 8 กำรพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นา ความก้ า วหน้ า ทาง

17
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว

2.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560-2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น
เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัด
การศึ ก ษาประกอบด้ วย หลักการจั ดการศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for All) หลักการจั ดการศึกษาเพื่ อ
ความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)
อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการ
กระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการ
จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิ สั ย ทั ศ น์ : คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ดารงชีวิตอย่า งเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามั ค คี และร่ว มมือ ผนึก ก าลังมุ่งสู่ก ารพั ฒนาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อม
ล้าภายในประเทศลดลง
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ยุทธศำสตร์
แผนการศึ ก ษาแห่ง ชาติ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาภายใต้ ๖ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2.4 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8
และมาตรา 12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.2546
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดาเนินงาน
ในการจัดทาแผนและงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้ า นการศึ ก ษา และนโยบายรั ฐ บาลทั้ ง ในส่ ว นนโยบายหลั ก ด้ า นการปฏิ รู ป กระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่า
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ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวัง
ว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ให้ กั บ สั ง คม และผลั ก ดั น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก มิ ติ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย
ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร โดยมุ่ ง ปฏิ รู ป กระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น
ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาก าลั ง คนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากาลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรอบรู้ แ ละทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สาหรับประชาชนทุกช่ว งวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for All)
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้ นที่ พิ เศษ (พื้ นที่ สู ง พื้ นที่ ต ามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว)
พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน
พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands –
on Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นาของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านรองรั บ ความเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในพื้ นที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยน้อ มนายุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
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เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกาลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของ

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่อ งมือปฏิบัติที่ ทันสมัย และสอดคล้ องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรีย นมีทัก ษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ระดมสรรพกาลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อ น เพิ่ม ประสิท ธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่ว ยงานที่มีภารกิ จใกล้เคี ยงกัน เช่น ด้ า นประชาสั มพั นธ์ ด้ านต่า งประเทศ ด้า นเทคโนโลยี ด้า น
กฎหมาย เป็นต้น
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ปรับปรุงกฎหมายและระเบีย บที่เป็นอุปสรรคและข้อ จากัด ในการดาเนินงาน โดย
คานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
พัฒนาระบบการบริ หารจั ด การและพั ฒนาก าลั ง คนของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานวางแผนทางการเงิ น (Financial Plan) ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ
1.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็น
กรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึง ถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่ รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ใ ห้แนวทางในการบริ หาร
งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการ
จัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้าซ้อน
2.ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติร ะดับพื้นที่ โดยให้ผู้ต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก ตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล สป. เป็ น ฝ่ า ยเลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3.กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง
รายงานต่ อ คณะกรรมการติ ด ตามฯ ข้ า งต้ น ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และรั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
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อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กาหนด หาก
มีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งเร่ ง รั ด ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบให้ ก ารด าเนิ นการเกิ ด ผลส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

2.5 นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้ง
สาคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียน เป็นบุค คลแห่ง การเรี ย นรู้ คิ ด ริ เริ่ ม และสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม มี ค วามรู้
มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้ นที่ห่า งไกลทุ รกั นดารได้ รับการศึก ษาอย่ า งทั่ว ถึง เท่ า เที ย ม และมี คุณ ภาพ พร้ อมก้ า วสู่ ส ากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึ ก ษา มี ค วามเป็นเลิ ศ ส่ ว นบุ ค คล คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ และนวั ต กรรม
มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
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ประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึก ษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

2.6 ทิศทำงกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
วิสัยทัศน (Vision)
สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร ธานี เขต 1 เป็นองค์ ก รคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาเข้มแข็ง สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวั ยเรีย นทุ กคน ไดรั บการศึ กษาอย่า งทั่ วถึงและมี
คุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ บริ หาร ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษามี ทั ก ษะในการจั ด
การศึกษา
3. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
4. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา
5. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การทั้ ง ระบบที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
รับผิดชอบต่อภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามหลักสูตร
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเท่าเทียม
และทั่วถึง
3. ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการทางานที่มุงผลสัมฤทธิ์
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน

26
กลยุทธ์ (Strategy)
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิ่มโอกาสการเข้ าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม ผู้เรียนให้ รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเน้น (Focus)
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
ค่ำนิยมองค์กำร
มุ่งมั่นต่อหน้าที่ สามัคคีสร้างสรรค์ ร่วมใจบริการ ผลงานคุณภาพ

2.7 นโยบำยเขตสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต 1
1. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การอาคารเรี ย นที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เหมาะสม กั บ บริ บ ท
สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ และวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศ
ให้ผู้เรียนและบุคลากรอยู่อย่างมีความสุข และเอื้อต่อการเรียนรู
2. สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 เพื่อพัฒนา และประยุกต์ใช้ หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา
3. สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ คัดกรองผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุ ค คล (Individualized Education Program : IEP) บนพื้ น ฐานความสามารถตามศั ก ยภาพความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ ตามกระบวนการจัดการเรียนรวม ก่อนนาข้อมูล
ลงระบบระบบ บริหารจัดการ เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบการจัด
สอบทุกประเภท
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมให้ สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรีย น
ปลอดขยะ (Zero Waste School) และมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
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5. สถานศึกษามีการจัดทา และดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้เป็นระบบเหมาะสมกับบริบท และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม และความโปร่งใสการ ทางาน
ตามหลักการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
7. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนาผลไปใช้ในการพัฒนางาน สถานศึกษา
และ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. สถานศึกษามีแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
9. การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ ไดมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
9.1 ร้อยละ 90 ของผูเ้ รียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐาน และสภาพที่พึงประสงค์ในระดับพอใช้ขึ้นไป
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถานศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560
2. สถานศึกษาพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กไดรับการพัฒนาทั้ง 4
ด้า น ปรับเปลี่ยนการจัด การเรียนการเรี ยนรู ใ ห้ ต อบสนองความต้ อ งการผู้ เรีย น บริ บทพื้ นที่ และ
สอดคล้องทักษะ การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้ มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
4. สถานศึ ก ษาจั ดบรรยากาศสภาพแวดล้อ มทั้ง ใน และนอกห้อ งเรี ยนให้ เอื้ อ
ต่อการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
5. สถานศึกษาจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แนวคิด
ไฮสโคป สะเต็มศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯลฯ
6. สถานศึกษาสร้างความรูความเข้าใจแกพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัยที่สามารถพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีความพรอม
เพื่อ เตรียมตัว สูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
10. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1
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10.1 คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เ รี ย น
(Reading Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
2. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
และ การเขียน เพื่อวางแผนและพัฒนาผู้เรียน
3. ครู ใ ช้ สื่อ เทคนิ ค วิ ธี ก าร จั ด การเรี ย นรู ที่ เหมาะสมกั บผู้ เรี ย น เช่ น การใช้
คาศัพท์ในบัญชีคาพื้นฐาน ชุดฝึก การสอนแบบแจกลูกสะกดคา การจัดการเรียนรู ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมอง (BBL) หรือ การใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น
11. การทดสอบความสามารถพื้ น ฐานของผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
11.1 คะแนนเฉลีย่ ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียน ระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหรือสูงกว่าระดับประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. สถานศึกษามี/ ใช้คลังข้อสอบมาตรฐานตามแนวทางของสานักทดสอบทาง
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือข้อสอบที่มีมาตรฐานของหน่วยงานอื่นๆ
3. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามผลการประเมินเพื่อวางแผน และพัฒนา
ผู้เรียน
4. ครูใ ช้ สื่อ เทคนิ ค วิ ธี ก าร จั ด การเรี ย นรู ที่ เหมาะสมกั บผู้ เรี ย น เช่ น การใช้
คาศัพท์ในบัญชีคาพื้นฐาน ชุดฝึก การสอนแบบแจกลูกสะกดคา การจัดการเรียนรู ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมอง (BBL) การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน บูรณาการ
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLTV, DLIT เป็นต้น
12. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12.1 คะแนนเฉลี่ ย ของผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถานศึกษาวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อจัดทาแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของ
ผู้เรียนที่ พัฒนาโดย สพฐ. หรือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ไดมาตรฐาน
1.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
2. ครูพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัด ที่ต้องพัฒนา
3. สถานศึ ก ษา ศึ ก ษารู ป แบบและจ านวนข้ อ สอบ (Test Blueprint) ตามที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กาหนดพรอมทั้งจัดสอบ Pre O-NET และนา
ผลมาจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
13. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
13.1 ร้อยละ 60 ของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป
13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเรียนมีผลการประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับดีขึ้นไป
13.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับดีขึ้นไป
13.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านเกณฑ์ของแต่ละสมรรถนะ
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถานศึ ก ษาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสอดคล้ อ งกั บ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น การเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคล และปรับเปลี่ยนการจัด การเรียนรู้ให้
ตอบสนองความต้องการผู้เรียนและบริบทพื้นที่
2. สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน จุดเดน จุดด้อยจากผลการประเมิน
ต่างๆ เพือ่ กาหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น
2.1 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O–NET)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น
2.4 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในการเรียนรู้
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2.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.6 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
3. ครูผู้สอนวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมด้าน
ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C)
4. ครู ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active
Learning) และสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตามหลักสูตร
5. สถานศึกษาผลิต จัดหา พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรูท้ ี่
หลากหลายของผู้เรียนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6. สถานศึ ก ษาวั ด ผล ประเมิ นผล และน าผลไปใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษา
7. สถานศึกษาทาวิจัย และผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
8. สถานศึกษากากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9. สถานศึก ษาต้อ งประสาน ส่ ง เสริม ให้บุค คล ครอบครั ว เอกชน องค์ ก ร
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคม อื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้ง เป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
10. สถานศึกษามีการประเมินและรายงานการใช้ หลักสูตรตามแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรและนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
14. จานวนนักเรียน ครู และสถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ
14.1 นัก เรียนร้อ ยละ 3 ไดรั บการยกย่อ งเชิด ชูเกีย รติ ในด้า นต่ างๆ ระดั บ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
14.2 ครูร้อยละ 25 ในโรงเรียนไดรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในด้านต่างๆ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
14.3 สถานศึกษาไดรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทต่างๆ อย่างน้อย 1
รายการ จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
แนวทำงกำรดำเนินกำร
สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริม ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน ครู และการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่น เช่น
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ผลที่เกิดกับนักเรียน เช่น
- รางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน
- เกียรติ บัต รนักเรีย นที่ ไดคะแนนเต็ม 100 จากการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้ นประถมศึ ก ษาปีที่ 6 และชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 3 และการสอบวั ด ความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียน ระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- รางวัลสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ
- ฯลฯ
ผลที่เกิดกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น
- รางวัลคุรุสดุดี
- รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
- รางวัล MOE AWARDS
- รางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น
- รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
- การยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่ดีแกสังคม ด้านคุรุชนคน
คุณธรรม
- คุรุชนคนคุณธรรม
- รางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเดน
- ครูผู้สอนดีเด่น จากหน่วยงานต่างๆ
- รางวัลครูดีในดวงใจ - ฯลฯ
ผลที่เกิดกับสถำนศึกษำ เช่น
- รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
- รางวัลดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
- รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา
- รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส
- รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
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- รางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5
- รางวัลการประกวดศาสนาพิธีกรน้อย
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
- รางวัล อย. น้อย
- รางวัลโรงเรียนที่มีวธิ ีปฏิบัติที่ดีหรือเป็นแบบอย่าง
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพ อนามัยดี
- รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
- รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- รางวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น
- ฯลฯ
15. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนไดเสียในการบริหารจัดการ และการให้
บริการของสถานศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
15.1 ร้อยละ 80 ของครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ และการให้ บริการของสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สถานศึกษาประเมินความพึง พอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
การบริหารจัดการ และการให้บริการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง
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2.8 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มุ่งมั่น ยกระดับคุณภาพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม
พันธกิจ (Mission)
1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.พัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน
4.ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนเป็นตามมาตรฐานการศึกษา
เป้ำประสงค์ (Purpose)
1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
4.ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเป็นตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ (Strategy)
1.ยกระดับการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.พัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน และชุมชน
4.เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐาน
การศึกษา
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เป้ำหมำยผลผลิตหลัก
เป้ำประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์

1.ยกระดับการจัดการเรียนการ

1.ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น

สอนคุณภาพผู้เรียนให้มคี วามรู้

ทางการเรียนสูงขึ้น

และทักษะตามหลักสูตร
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม

2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มี

จริยธรรม และมีคุณลักษณะ

จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

อันพึงประสงค์

ประสงค์

3.โรงเรียนมีการบริหารจัดการ 3.พัฒนาการบริหารจัดการ

3.จานวนครั้งที่ภาคีเครือข่ายมี

ที่มีคุณภาพ ภาคีเครือข่ายมี

ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ระหว่างโรงเรียน และชุมชน

4.ครูทุกคนจัดการเรียนการ

4.เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มี

4.ร้อยละของครูที่จดั การเรียน

สอนเป็นตามมาตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนรู้

การสอนเป็นตามมาตรฐาน

การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็น เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา

การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็น

สาคัญ

สาคัญ

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
3.1 กำรจัดสรรแผนกำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนกำรใช้งบประมำณตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2564
ระดับปฐมวัย
1. จานวนผู้เรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) จานวน 11 คน
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัว ปีงบประมาณละ 2,200 บาทต่อคนต่อปี
3. งบประมาณที่ได้รับทั้งปีงบประมาณ 2564 คือ 11 x 2,200
= 24,200 บาท
4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ปีงบประมาณละ 430 บาทต่อคนต่อปี
5. งบประมาณที่ได้รับทั้งปีงบประมาณ 2564 คือ 11 x 430
= 4,730 บาท
6.รวมงบประมาณทั้งหมด

= 28,930 บาท

กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2564 จำนวน 10,000 บำท
1. การจัดสรรให้งานบริหารวิชาการ
ร้อยละ 100 =
10,000 บาท
2. จัดสรรงบสารองจ่าย
ร้อยละ 0
=
0
บาท
แผนกำรใช้งบประมำณโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2564 ระดับก่อนประถมศึกษำ
ที่

ชื่อโครงกำร

งบประมำณที่ได้รับ 100%
โครงกำรพัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัย
แผนงำนบริหำรวิชำกำร 100 %
1.1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
1.2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาวพุทธ
1.3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
1.4 กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

10,000

3,000
2,000
2,000
3,000

น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
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แผนกำรใช้งบประมำณตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2564
ระดับประถมศึกษำ
1. จานวนผู้เรียนทั้งสิ้น (ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563) จานวน 36 คน
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัว ปีงบประมาณละ 2,400 บาท ต่อคน ต่อปี
3. งบประมาณที่ได้รับทั้งปีงบประมาณ 2564 คือ 36 x 2,400 = 86,400 บาท
4. ได้รับการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ปีงบประมาณละ 480 บาทต่อคนต่อปี
5. งบประมาณที่ได้รับทั้งปีงบประมาณ 2564 คือ 36 x 480
= 17,280 บาท
5. งบประมาณที่เหลือจากระดับปฐมวัยปีงบประมาณ 2564 = 103,680 บาท
6.รวมงบประมาณทั้งหมด
= 103,680 บาท
กำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2564

103,680 + 18,930 =
122,610 บำท
1. จัดสรรให้งานบริหารวิชาการ
ร้อยละ 39.56 =
48,510 บาท
2. จัดสรรให้งานบริหารทั่วไป
ร้อยละ 32.29 =
39,600 บาท
3. จัดสรรให้งานบริหารงบประมาณ
ร้อยละ 18.36 =
22,500 บาท
4. จัดสรรให้งานบริหารบุคคล
ร้อยละ 9.79 =
12,000 บาท
5. จัดสรรงบสารองจ่าย
ร้อยละ 0
=
0 บาท
แผนกำรใช้งบประมำณโครงกำรระดับประถมศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2564

ลำดับที่

โครงกำร

จำนวน

=

งบประมำณ

งบประมำณที่ได้รับ 100 %

122,610

แผนงำนบริหำรวิชำกำร 39.56 %

48,510

ผู้รับผิดชอบ

1.

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

24,000

1.1

กิจกรรมอ่านออกเขียนได้

3,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

1.2

กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญา

2,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

1.3

กิจกรรมทุกปัญหามีทางแก้

1,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

1.4

กิจกรรมนักประดิษฐ์

2,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

1.5

กิจกรรมนักสืบไซเบอร์ (ICT)

4,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

1.6

กิจกรรมบ้านหลังเรียน

4,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

1.7

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

8,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
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ลำดับที่

โครงกำร

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2.

โครงกำรส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

19,010

2.1

กิจกรรมคนดีต้านทุจริต

4,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

2.2

กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด

2,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

2.3

กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม

2,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

2.4

กิจกรรมขยับกายสบายชีวี

11,010

น.ส.นราพร กุลชุมภู

3.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

500

3.1

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

500

4.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

5,000

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.1

กิจกรรม learning by doing

1,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

4.2

กิจกรรมระบบช่วยเหลือนักเรียน

1,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

4.3

กิจกรรมวัดผลประเมินผล

3,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

แผนงำนบริหำรทั่วไป 32.29 %

39,600

1.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

39,600

1.1

กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพสถานศึกษา

6,500

น.ส.สุชาวดี นาคแก้ว

1.2

กิจกรรม Zero waste school

21,100

น.ส.นราพร กุลชุมภู

1.3

กิจกรรม smart School

12,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง

แผนงำนบริหำรงบประมำณ 18.36 %
1.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

1.1

กิจกรรมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.2

กิจกรรมควบคุมค่าสาธารณูปโภค

แผนงำนบริหำรบุคคล 9.79 %

22,500
22,500
500

น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช

22,000

น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช

12,000

1.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

10,000

1.1

กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ

10,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
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ลำดับที่

โครงกำร

งบประมำณ

2.

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่

2,000

ผู้รับผิดชอบ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.1

กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง

2.2

กิจกรรม PLC

1,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง

งบสำรองจ่ำย 0%

รำยละเอียดโครงกำร

โครงกำรระดับก่อนประถมศึกษำ
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์

1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา
บริหารวิชาการ
ข้อที่ 1. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช , นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด,
นางสาวนราพร กุลชุมภู
ลักษณะโครงกำร
( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
งบประมำณ
10,000 บาท
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ได้ดาเนินนโยบายด้านคุณภาพ
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญกับพื้นฐาน และศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้น
จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดย การสนับสนุนให้ครูเข้ารับการ
ประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลทั้ง
ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นคนดี
คนเก่งและมีความสุขในชีวิตเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความสามารถ และความถนัด จัด
แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่ดี ผู้เรียน ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเอง
2.2 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
2.3 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2.4 เพื่อ ให้ เด็ ก มี พัฒ นาการด้ า นสติ ปั ญ ญา สื่ อ สารได้ มี ทั ก ษะการคิ ด พื้ นฐาน และ
แสวงหาความรู้
3. กลุ่มเป้ำหมำย
เด็กปฐมวัยทุกคน จานวน 11 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

ร้อยละ 95

2. กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาว
พุทธ

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

ร้อยละ 85

3. กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม

- ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ร้อยละ 95

4. กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ

-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ร้อยละ 85
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5. กิจกรรม / ระยะเวลำดำเนินกำร

ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
2. กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่างชาว
พุทธ
3. กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
4. กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
6. รำยละเอียดกิจกรรม/ และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 10,000 บำท (ถัวทุกรำยกำร)

รำยละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ฝึกซ้อมร้องเพลง เต้นรา
- ร้องเล่นเต้นราเวลาว่าง
- เต้นราเนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
- ร้องเพลงเนื่องในวันสาคัญต่าง
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

3,000

ผูร้ ับผิดชอบ

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ
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รำยละเอียดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่ำงชำวพุทธ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ฝึกเด็กสวดมนต์กอ่ นนอนที่โรงเรียน
- เด็กสวดมนต์ก่อนนอนที่บ้าน
- เด็กนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเรียนทุกวัน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ผู้เรียนในชั้นเลือกผู้นา
- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
- ผู้เรียนทาความสะอาดในห้องเรียน
- ผู้เรียนทาความสะอาดนอกห้องเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ

ค่ำใช้สอย

ผูร้ ับผิดชอบ

ค่ำวัสดุ

2,000

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ

2,000

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ
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รำยละเอียดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

ค่ำใช้สอย

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสมองใสปัญญำเลิศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน เช่น สวนหย่อม ห้องสมุด
ห้องน้าห้องส้วม โรงอาหาร
- ร่วมกันสรุปและบันทึกการใช้แหล่งการ
เรียนรู้
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
วิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ค่ำวัสดุ

3,000

นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ

10,000

7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
-ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้

ค่ำเป้ำหมำย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 95 - การสังเกต
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- บันทึกพัฒนาการ - แบบบันทึกพัฒนาการ
ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 ร้อยละ 85 -

การสังเกต
บันทึกพัฒนาการ
การสังเกต
บันทึกพัฒนาการ
การสังเกต
บันทึกพัฒนาการ

-

แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพัฒนาการ
แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพัฒนาการ
แบบบันทึกพฤติกรรม
แบบบันทึกพัฒนาการ
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8. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
8.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
8.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
8.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
8.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )

โครงกำรระดับประถมศึกษำ
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้รับผิดชอบ / กลุ่ม
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บริหารวิชาการ,บริหารงานทั่วไป
ข้อที่ 1.ยกระดับการจัดการเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7
นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด, นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช,
นางสาวนราพร กุลชุมภู
( ) โครงการใหม่ ( ) โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
24,000 บาท

1. หลักกำรและเหตุผล
จุดมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามความในมาตรา 6 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนา
คนไทยให้ เป็ นมนุ ษย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุ ณ ธรรมมี จ ริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จัก
อนุรักษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวการจัดการศึก ษา กาหนดให้มีการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้รู้จักพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั้งนี้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้กาหนดวิสัยทัศน์ เป็นโรงเรียน
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งมั่น ยกระดับคุณภำพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พร้อมกับครูทุกคนจัดการเรียนการสอนเป็นตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้น
ผู้ เรี ย นเป็ นส าคั ญ และโรงเรี ยนมีก ารบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา
ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน จึงได้จัดทาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
2.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
2.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
3. กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด จานวน 36 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้

2. กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญา

3. กิจกรรมนักประดิษฐ์
4. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์ (ICT)
5. กิจกรรมบ้านหลังเรียน
6. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
ร้อยละของผู้เรียนมีความสารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามรถในการ
สร้างนวัตกรรม
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร้อยละ 95

ร้อยละของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ

ร้อยละ 95

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

ร้อยละ 85
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ ๒
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
2. กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญา
3. กิจกรรมทุกปัญหามีทางแก้
4. กิจกรรมนักประดิษฐ์
5. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์ (ICT)
6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
พิชิตโอเน็ต
7. กิจกรรมสู่โลกกว้าง
6. รำยละเอียดกิจกรรม/และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 24,000 บำท
กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอ่ำนออกเขียนได้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- สอนซ่อมเสริม บันทึกการอ่าน
กิจกรรมนิทานในตะกร้าน้อย
- ภาษาถิ่นพม่า อาทิตย์ละคา
- เสียงตามสาย พี่สอนน้อง เล่านิทานให้
น้องฟัง
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
3,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคิดด้วย
ภูมิปัญญำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- เพิ่มเวลารู้ จินตคณิต เวทคณิต
รูบิค ซูดูโก
- เพิ่มเวลารู้ นับล้านภาษาอังกฤษ คลอส
เวิร์ด
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทุกปัญหำ
มีทำงแก้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- เพิ่มเวลารู้ วิทยาการการคานวณ
ออกแบบและเทคโนโลยี
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

2,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

-

-

1,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนักประดิษฐ์
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ลดเวลาเรียน กับ DIY
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนักสืบ
ไซเบอร์ (ICT)
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- บริการสืบค้นข้อมูล
- อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ซ่อมคอม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

ตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

-

-

2,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

-

-

4,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- onet วันละข้อ
- ติวเข้ม
- สอนเสริมบ้านหลังเรียน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสูโ่ ลกกว้ำง
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- แนะแนวอาชีพ
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- ทัศนศึกษา
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

4,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

-

4,000

4,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ

กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน

ตอบแทน ค่ำใช้สอย

1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

23,330

7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย

วิธีประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านการเขียน
การสื่อสาร และการคิดคานวณ

ร้อยละ 95 - สังเกต สัมภาษณ์

1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์

-ทดสอบประเมินผล

2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสาม
รถในการสร้างนวัตกรรม

- สังเกต สัมภาษณ์

1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์

ร้อยละ 80 -ทดสอบประเมินผล

2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

ร้อยละ 80 - สังเกต สัมภาษณ์

1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์

-ทดสอบประเมินผล

4. ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

ร้อยละ 85 - สังเกต สัมภาษณ์

5. ร้อยละของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กาหนด

ร้อยละ 95 - สังเกต สัมภาษณ์

6. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และ
เจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ

ร้อยละ 85 - สังเกต สัมภาษณ์

-ทดสอบประเมินผล

-ทดสอบประเมินผล
-ทดสอบประเมินผล

2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
8.2 ผู้เรียนมีความสารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
8.3 ผู้เรียนมีความสามรถในการสร้างนวัตกรรม
8.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
8.6 ผูเ้ รียนมีความรู้ และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ / กลุ่ม
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บริหารงานทั่วไป,บริหารวิชาการ
ข้อที่ 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ข้อที่ 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
นางสาวนราพร กุลชุมภู,นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ
( ) โครงการใหม่ (  ) โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
19,010 บาท

1 .หลักกำรและเหตุผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะ
ที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ได้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ตัวผู้เรียนในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จาเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจาชั้น ผู้ปกครอง
และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น โรงเรียนบ้านห้วยเสียด จึงได้ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักการในการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานที่ 2 คือ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคมและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างสันติสุข
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
2.3 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ทีส่ มบูรณ์
3. กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด จานวน 36 คน
4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
ชื่อกิจกรรม
1. กิจกรรมคนดีตา้ นทุจริต
2. กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด
3. กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
4. กิจกรรมขยับกายสบายชีวี

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ และ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95

5. กิจกรรม / ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม
1 กิจกรรมคนดีต้านทุจริต
2 กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด
3 กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
4 กิจกรรมขยับกายสบายชีวี

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. รำยละเอียดกิจกรรม/และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 19,010 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคนดีต้ำนทุจริต
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ลูกเสือ เนตรนารี
- ค่ายอาสาสมัคร
- เด็กดีวิถีพุทธ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิด
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- กิจกรรม 5 ส
- ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน
- แสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย
-

ค่ำวัสดุ
4,000

2,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

56

กิจกรรม/วิธีดำเนินงำน

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ

ตอบแทน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- มารยาทไทย
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ออกกาลังกาย
- กีฬาประเพณี
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
รวมงบประมำณ
-

ค่ำใช้สอย
-

ค่ำวัสดุ
2,000

3,010

8,000

-

19,010

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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7.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
วิธีประเมินผล
1 ร้อยละของผู้เรียนมี
ร้อยละ 95 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตามโครงการ
คุณลักษณะ และค่านิยมที่ดี
- การรายงานผลการดาเนิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
โครงการ
2 ร้อยละของผู้เรียนมีความ ร้อยละ 95 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตามโครงการ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความ
- การรายงานผลการดาเนิน
เป็นไทย
โครงการ
3 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ ร้อยละ 95 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตามโครงการ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
- การรายงานผลการดาเนิน
แตกต่างและหลากหลาย
โครงการ
4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
ร้อยละ 95 - ผลสัมฤทธิ์กิจกรรมตามโครงการ
ภาวะทางร่างกายและจิต
- การรายงานผลการดาเนิน
สังคม
โครงการ

เครื่องมือที่ใช้
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์
1.แบบสังเกต,แบบสัมภาษณ์
2.แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์

8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ผู้เรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สมบูรณ์

ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนราพร กุลชุมภู)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )

58
ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณทั้งสิ้น

3.โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
บริหารงานทั่วไป,บริหารวิชาการ,บริหารงบประมาณ,
บริหารงานบุคคล
ข้อที่ 3.พัฒนาการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน
มาตรฐานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
มาตรฐานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ ,นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด,
นางสาวนราพร กุลชุมภู,นายอภิเดช จิตรมุ่ง
( ) โครงการใหม่ (  ) โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2563 –30 กันยายน 2564
72,600 บาท

1 .หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น มีความมุ่งหมายที่จะ
จัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยกระทรวงศึ กษาธิ การก าหนดเงื่อ นไขและหลัก การในการปฏิ รูปโดยยึด โรงเรีย นเป็น
ศูนย์กลางในการตัดสินใจ ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอานาจการ
บริหารจัดการด่านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ให้เขตพื้นที่การศึกษา
รับผิดชอบ และมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงมีฐานะเป็ นนิติ
บุคคล มีอานาจปกครอง ดูแล บารุง รักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับ
ความเป็ น ชอบจากคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และต้ อ งจั ด ท างบดุ ล ประจ าปี รายงาน
สาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา
ด้ ว ยเหตุ ดั งกล่า วโรงเรี ย นจึ ง ต้ อ งปรั บกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ หารจั ด การให้ส อดคล้ อ งกั บ
หลักการกระจายอานาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจด
การ การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
ทาการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โดย
มีเป้าหมายสาคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
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โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้เรียนต่ากว่า 120 คน มีปัญหาในด้าน
การบริหารจัดการ และด้านการเรียนการสอน ครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่มีความถนัดในบางวิชาที่สอน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรน้อย จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนจึงต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา ด้านการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ควรต้องปรั บปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
ชุมชนต้องให้การสนับสนุนทั้งร่วมการพัฒนา สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
จะส่งผลให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา เน้นความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานตามหลักประกันคุณภาพ
2.3 เพื่อให้โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
2.4 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 เพื่อให้โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
2.7 เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการควบคุมค่าสาธารณูปโภค
3. กลุ่มเป้ำหมำย
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา จานวน 120 คน
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4. กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
1.กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ร้อยละของหน่วยงานมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 95

2.กิจกรรมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจของระบบบริหาร

ร้อยละ 95

3.กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

ร้อยละของการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

ร้อยละ 95

4.กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ

ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ร้อยละ 100

5.กิจกรรม zero waste school

ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ

ร้อยละ 90

6.กิจกรรม smart School

ร้อยละของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ร้อยละ 95

7.กิจกรรมควบคุมค่าสาธารณูปโภค

ร้อยละของการจัดการค่าสาธารณูปโภค

ร้อยละ 100
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม
1.กิจกรรมพัฒนา
ระบบพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
2.กิจกรรมระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
4.กิจกรรมครูดีมี
คุณภาพ
5.กิจกรรม zero
waste school
6.กิจกรรม smart
School
7.กิจกรรมควบคุมค่า
สาธารณูปโภค

ปีงบประมำณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6. รำยละเอียดกิจกรรม/ และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 72,600 บำท (ถัวทุกรำยกำร)
รำยละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนำระบบ
คุณภำพสถำนศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- SWOT
- กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
- กลยุทธ์ โครงการ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- กาหนดมาตรฐาน จัดทาแผนปี
- สารสนเทศ ดาเนินการตามแผน
- ตรวจสอบ ประเมิน รายงาน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

6,500

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
คณะทางานภาคี 4 ฝ่าย
น.ส.นราพร กุลชุมภู

500

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
คณะทางานภาคี 4 ฝ่าย
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ปรับหลักสูตรสถานศึกษา ปี
การศึกษา 2563
- จัดทาหลักสูตรกลุม่ สาระ ปี
การศึกษา 2563
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมครูดีมีคุณภำพ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- อบรม พัฒนา
- ศึกษาดูงาน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

500

10,000

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม Zero Waste
School
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- ปรับปรุงอาคารสถานที่
- งานไฟฟ้า ประปา
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม smart School
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

21,100

น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู

12,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
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รำยละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมควบคุม
สำธำรณูปโภค
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จ่ายค่า ไฟฟ้า ประปา
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
22,000

32,000

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช

40,600
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7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อ ยละของหน่ว ยงานมีเป้า หมาย วิสั ยทั ศ น์
และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ร้อยละความพึงพอใจของระบบบริหาร
ร้อยละของการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละของการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
ร้อยละของการจัดการค่าสาธารณูปโภค

ค่ำเป้ำหมำย

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 95 - สังเกต
สัมภาษณ์
ร้อยละ 95 - สอบถาม
ร้อยละ 95 - สังเกต
สัมภาษณ์
ร้อยละ 100 - สังเกต
สัมภาษณ์
ร้อยละ 90 - สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ 95 - สอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ 100 - สังเกต
บันทึกการ
จ่ายเงิน

แบบสังเกต
ทะเบียนคุมเงิน

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
8.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานตามหลักประกันคุณภาพ
8.3 โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
8.4 ครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
8.5 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8.6 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
8.7 โรงเรียนมีการควบคุมค่าสาธารณูปโภค
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ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )
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ชื่อโครงกำร
แผนงำน
สนองกลยุทธ์
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงกำร
ระยะเวลำดำเนินกำร
งบประมำณ

4.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
บริหารวิชาการ,บริหารงานทั่วไป,บริหารบุคคล
ข้อที่ 4.เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนชุ ,นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด,
นางสาวนราพร กุลชุมภู,นายอภิเดช จิตรมุ่ง
( ) โครงการใหม่ (  ) โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2563 –30 กันยายน 2564
7,000 บาท

1 .หลักกำรและเหตุผล
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ได้ดาเนินนโยบายด้านคุณภาพ
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสาคัญกับพื้นฐาน และศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
สนับสนุนให้ครูเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น เพื่อนาความรู้
มาใช้ในการจัดการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น เป็นการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความสามารถตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาสมองซีกซ้ายที่เกี่ยวกับศิลปะ
ดนตรี กีฬา และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยเสียดจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความสามารถ และความ
ถนัด จัดแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่ดี ผู้เรียน ครู มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะส่งผลให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง
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และมีความสุขโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เน้นความพึง
พอใจของผู้รับการบริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
2.2 เพื่อให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.3 เพื่อให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
2.4 เพื่อให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
2.5 เพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
3. กลุ่มเป้ำหมำย
ครู จานวน 3 คน
4.กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย
กิจกรรม
1.กิจกรรม learning by doing

2.กิจกรรมผลิตสือ่ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
3.กิจกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียน
4.กิจกรรมวัดผลประเมินผล
5.กิจกรรม PLC

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครูในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้ อ นกลั บเพื่ อ พั ฒ นาและปรั บปรุ ง การจั ด การ
เรียนรู้

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 95

ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
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5. กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
ชื่อกิจกรรม

ปีงบประมำณ 2563
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1.กิจกรรม learning by
doing
2.กิจกรรมผลิตสือ่
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.กิจกรรมระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน
4.กิจกรรมวัดผล
ประเมินผล
5.กิจกรรม PLC

6. รำยละเอียดกิจกรรม/ และงบประมำณที่ใช้ จำนวน 7,000 บำท (ถัวทุกรำยกำร)
รำยละเอียดกิจกรรม

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม learning by
doing
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ฝึกทักษะด้านอาชีพ
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพือ่ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ค่ำวัสดุ
1,000

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมผลิตสื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จัดทาแผนการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา
- ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อการสนับสนุน
การเรียนการสอน
- บริการครูในการใช้สอื่ เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวินัยเชิงบวก
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

1,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง

1,000

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
- การสร้างแรงจูงใจ
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้ำงผู้รู้ผู้ตื่นผู้
เบิกบำน (วัดผลประเมินผล –พัฒนำ)
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- จัดทาคู่มือเอกสารการวัดและ
ประเมินผลวิชาการ
- พัฒนากระบวนการวัดผล
ประเมินผลรายวิชา
- จัดให้มีการซ่อมเสริมตามระเบียบ
วัดผล
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

3,000

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
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รำยละเอียดกิจกรรม
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้
ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม PLC
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.1 ประชุมคณะครูปรึกษาหารือ
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
1.3 เสนอกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ
1.4 ดาเนินการตามกิจกรรม
- วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทาง
การแก้ปัญหา
- ปฏิบัติ สังเกต และเก็บข้อมูล
- สะท้อนความคิดเห็น
1.5 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
1.6 สรุปวิเคราะห์รายงานผล
1.7 นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูวิเคราะห์ วิพากย์ให้
ข้อเสนอแนะ
รวมงบประมำณ

ลักษณะรำยจ่ำยงบประมำณ
ตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

1,000

7,000

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส.ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส.นราพร กุลชุมภู
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7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
วิธีประเมิน
ร้อยละของครูในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 95 - สังเกต สัมภาษณ์
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
ร้อยละ 95 - สอบถาม
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการ ร้อยละ 100 - สังเกต บันทึกพฤติกรรม
ชั้นเรียนเชิงบวก

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและ ร้อยละ 95 - สังเกต บันทึกคะแนน
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยน
ร้อยละ 100 - สอบถาม
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

แบบสังเกต
แบบบันทึกคะแนน

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสังเกต
แบบพฤติกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 ครูจัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
8.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
8.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
8.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
8.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรั บปรุงการจัดการ
เรียนรู้
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ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ลงชื่อ................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี )
ลงชื่อ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )

ส่วนที่ 4
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยเสี ย ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการดาเนินงานตาม
ภารกิ จ บทบาทหน้ า ที่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี
กระบวนการนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติดังนี้
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบายเพื่อกาหนดกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
2. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
3. จัดโครงสร้างกระบวนการทางาน และมอบหมายให้มีการขับเคลื่อน กากับ และ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำรกำกับติดตำม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตาม
2. จัดทาแผนกากับติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
กำรประเมินผลและรำยงำน
1. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงาน เป็นระยะ
2. ให้คณะกรรมการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
3. เสนอรายงานผลการดาเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สิ้นปีงบประมาณ
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ปัจจัยควำมสำเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทางานแบบมีส่วนร่วม
ที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
พัฒนาไว้ในจุดเน้นการพัฒนา
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และใช้วงจรการพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง
3. เชื่ อ มโยงความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง านกั บ การถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ บุ ค คล
และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

ภำคผนวก

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
ตุลาคม 2563

งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. นิเทศภายในการวัดผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
2. กิจกรรมแข่งขันการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. สอบวัดผลภาคเรียนที่ 1
4. ส่งเอกสารประจาชั้นเรียน
5. ส่งผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาคเรียนที่ 1
6. ประชุมประจาเดือน
7. ขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ
8. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
9. สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
10. พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2
11. ประชุมสภาผู้เรียน
12. บริการด้านสุขภาพ
13. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
14. ป้ายนิเทศวันปิยมหาราช
15. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
16. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
17. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ
18. ตรวจสอบ สรุปการใช้งบประมาณ ปี 2563
19. ตรวจสอบพัสดุ ประจาปี

งานวิชาการ
”
”
”
”
งานบุคลากร
”
”
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ
”
”

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
พฤศจิกายน
2563

งาน/กิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ปรับปรุง ตกแต่ง และจัดบรรยากาศในชั้นเรียน
3. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
4. กิจกรรมทางวิชาการของ สพป. สฎ. 1
5. ประชุมประจาเดือน
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
7. การผลิตสื่อ และการนาเสนอสื่อ
8. ประชุมสภาผู้เรียน
9. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
10. สารวจภาวะโภชนาการผูเ้ รียน
11. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
12. กิจกรรมวันลอยกระทง
13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดาเนินการโครงการ
15. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
16. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
17. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
18. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
”
”
”
งานบุคลากร
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2563

งาน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นิเทศภายในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
กิจกรรมผลิตสื่อ และการนาเสนอสื่อ
กิจกรรมติว O-Net และ NT
ประชุมประจาเดือน
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเรื่องการรักษาวินัย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
7. ประชุมสภาผู้เรียน
8. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
9. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
10. ป้ายนิเทศวันพ่อแห่งชาติ
11. ป้ายนิเทศวันรัฐธรรมนูญ
12. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
13. ดาเนินการโครงการ
14. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
15. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
16. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
”
”
”
งานบุคลากร
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
มกราคม 2564

งาน/กิจกรรม
1. นิเทศภายในการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. กิจกรรมติว O-Net และ NT
4. ประชุมประจาเดือน
5. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
6. กิจกรรมจัดทาแฟ้มสะสมงาน
7. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
8. ร่วมกิจกรรมวันครู
9. งานวันเด็กแห่งชาติ
10. ประชุมสภาผู้เรียน
11. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
12. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดาเนินการโครงการ
15. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
16. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
17. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
”
”
งานบุคลากร
”
”
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2564 1. นิเทศภายในการจัดทา Portfolio ของผู้เรียน
2. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. จัดทาข้อสอบประจาภาคเรียนที่ 2 / 2563
4. กิจกรรมติว NT
5. ประชุมประจาเดือน
6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
7. สารวจภาวะโภชนาการ
8. ประเมินมาตรฐานการศึกษา ภายในทั้ง 4 ด้าน
9. ประชุมสภาผู้เรียน
10. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
11. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
12. ป้ายนิเทศวันมาฆบูชา
13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดาเนินการโครงการ
15. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
16. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
17. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
”
”
”
งานบุคลากร
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
มีนาคม 2564

งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. นิเทศภายในการวัดประเมินผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
2. กิจกรรมแข่งขันการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. สอบวัดผลทางการเรียนรูร้ ะดับชาติ ป.3
4. สอบประจาภาคเรียนที่ 2 / 2563
5. ตรวจสอบหลักฐานงานธุรการประจาชั้น
6. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7. จัดทารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ประชุมประจาเดือน
9. สรุปการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
10. พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1
11. แนะแนวการศึกษาต่อ
12. ปัจฉิมนิเทศผู้เรียนที่เรียนจบช่วงชั้น
13. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
14. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
15. ตรวจสอบบัญชี และปันผลกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
16. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
17. รายงานผลโครงการ
18. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
19. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

งานวิชาการ
”
”
”
”
”
”
งานบุคลากร
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
เมษายน 2564

งาน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ
จัดทาเอกสารงานวิชาการ เอกสารธุรการประจาชัน้
จัดเตรียมเอกสารการนิเทศภายใน
ปรับปรุงและจัดตารางการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนวิทยากรท้องถิ่น
นิเทศภายในเอกสาร งานธุรการประจาชั้น
ประชุมครูประจาเดือนเมษายน

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู
งานวิชาการ
”
”
”
”
งานบุคลากร

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
พฤษภาคม 2564

งาน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ประชุมวางแผนการจัดทาโครงการ
จัดทาเอกสารงานวิชาการ เอกสารธุรการประจาชัน้
จัดเตรียมเอกสารการนิเทศภายใน
ปรับปรุงและจัดตารางการใช้ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ
5. จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ และทะเบียนวิทยากร
ท้องถิ่น
6. นิเทศภายในเอกสาร งานธุรการประจาชั้น
7. ประชุมครูประจาเดือนพฤษภาคม
8. จัดทาข้อมูลบุคลากร
9. จัดทาทาเนียบการบริหารงานโรงเรียน
10. ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง
11. สารวจภาวะโภชนาการผูเ้ รียนขาดแคลนครั้งที่ 1
12. แจ้งผลการรับเด็กเข้าเรียน
13. จัดทาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล
14. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า
15. จัดกลุ่มสี แต่งตั้งครูประจาสี
16. จัดกิจกรรมธงแดงเดินแถวกลับบ้าน
17. แต่งตั้งครูผรู้ ับผิดชอบการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
18. ปรับปรุงห้องพยาบาล
19. แต่งตั้งครูผรู้ ับผิดชอบการจัดทาอาหารกลางวัน
20. ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ
21. ปรับปรุง ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
22. ปรับปรุงสวนหย่อม
23. ปรับปรุงห้องธุรการ จัดระบบงานธุรการ
24. จัดระบบการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู
งานวิชาการ
”
”
”
”
งานบุคลากร
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน 2564

1. วางแผนและจัดทา Portfolio ของผู้เรียน
2. นิเทศการจัดบรรยากาศในห้องเรียน
3. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
4. ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
5. การผลิตสื่อและการนาเสนอสื่อ
6. ประชุมประจาเดือน
7. วางแผนและจัดทาแฟ้มพัฒนางานครู
8. ดาเนินการคัดเลือกครูดีเด่น
9. สารวจข้อมูล 10 มิถุนายน
10. กิจกรรมวันไหว้ครู
11. เลือกตั้งประธานผู้เรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
12. จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด
13. ตรวจสุขภาพ ตรวจฟัน
14. บริการการป้องกันโรค
15. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
16. ปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
17. จัดทาโครงการ
18. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
19. ทาเอกสารประชาสัมพันธ์
20. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
21. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

งานวิชาการ
”
”
”
”
งานบุคลากร
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม

กรกฎาคม 2564 1. นิเทศภายในการสอนซ่อมเสริม
2. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. การฝึกปฏิบัติงานตามโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ
4. การผลิตสื่อ และนาเสนอสื่อ
5. ประชุมประจาเดือน
6. ศึกษา ดูงาน
7. รายงานการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน
8. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
9. ประชุมสภาผู้เรียน
10. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
11. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
12. ปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
13. ดาเนินการโครงการ
14. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
15. ทาสวนสมุนไพร
16. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
17. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
18. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
”
”
”
งานบุคลากร
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี
สิงหาคม 2564

งาน/กิจกรรม
1. นิเทศภายใน Portfolio ของผู้เรียน
2. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. ฝึกปฏิบัติการทาขนมไทยพื้นบ้านจากวิทยากรท้องถิ่น
4. การผลิตสื่อ และการนาเสนอสื่อ
5. กิจกรรมทางวิชาการงานวันแม่แห่งชาติ
6. กิจกรรมทางวิชาการงานวันวิทยาศาสตร์
7. ประชุมประจาเดือน
8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
9. ส่งคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูครั้งที่ 2
10. สารวจภาวะโภชนาการ ครั้งที่ 2
11. ประชุมสภาผู้เรียน
12. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
13. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
14. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
15. ดาเนินการโครงการ
16. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
17. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
18. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
19. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
งานวิชาการ
”
”
”
”
”
งานบุคลากร
”
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

ปฏิทินปฏิบัติงำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ประจำปีงบประมำณ 2564
วัน เดือน ปี

งาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 2564

1. นิเทศภายในการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียนการสอน
2. กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
3. ฝึกปฏิบัติการทาอาหารพื้นบ้านจากวิทยากรท้องถิ่น
4. การผลิตสื่อ และการนาเสนอสื่อ
5. การรวบรวมผลงานจาก Portfolio ของผู้เรียน
6. เตรียมจัดทาข้อสอบประจาภาคเรียนที่ 1
7. ประชุมประจาเดือน
8. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
9. ประชุมสภาผู้เรียน
10. บริการด้านสุขภาพ – ตรวจสุขภาพ
11. การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจาสัปดาห์
12. จัดทาสูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายใน
13. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
14. ดาเนินการโครงการ
15. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
16. เยี่ยมบ้านผู้เรียน
17. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562
18. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
19. นาเสนอผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2562
20. นาเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562
21. ปฏิบัติงานและตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ

งานวิชาการ
”
”
”
”
”
งานบุคลากร
”
งานบริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
งานงบประมาณ

หมายเหตุ

กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
ของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
.......................................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ครั้ง ที่ 5 / 2563
เมื่อวันที่ 1 เดื อนตุลาคม พ.ศ.2563 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติ การประจาปีงบประมาณ 2564 ของ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด แล้ว
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
กำรจัดสรรงบประมำณกำรศึกษำปฐมวัย ปีงบประมำณ 2564
1. จัดสรรให้งานบริหารวิชาการ
ร้อยละ 100

จำนวน
10,000 บำท
= 10,000 บาท

กำรจัดสรรงบประมำณกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2564 จำนวน
2. จัดสรรให้งานบริหารวิชาการ
ร้อยละ 39.56
3. จัดสรรให้งานบริหารทั่วไป
ร้อยละ 32.29
4. จัดสรรให้งานบริหารงบประมาณ ร้อยละ 18.36
5. จัดสรรให้งานบริหารบุคคล
ร้อยละ 9.79

=
=
=
=

122,610
48,510
39,600
22,500
12,000

(2) เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 ได้

(ลงชื่อ) .....................................................
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี )
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

บำท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาสั่ง โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 88 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
…………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนบ้า นห้วยเสี ยด มี ภารกิ จ จัด ทาแผนปฏิบัติ การปีงบประมาณ 2564
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตาม
นโยบายและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน รวมทั้งความต้องการระดมความคิดจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
2. นายชัยสิทธิ์ บุญดี
3. นายปัญญา คงประพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ โภชนา
5. นายอนุรักษ์ ชูประดิษฐ์
6. นายบุญเลิศ สงแก้ว
7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
8. นางสาวนราพร กุลชุมภู
9. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว
10 นายณัฐพล ขันแข็ง
11.นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

ผูอ้ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
ประธานสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ดาเนินการนาเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็น กิจกรรม/โครงการและแนวทางการดาเนินงาน
2.วิเคราะห์จัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 ให้บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

/ให้คณะกรรมการ.....

-2ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

