บทที่ 1
บทนำ
ประเทศไทยในอดีต มีการพัฒนา สังคมและเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่
โมเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักทว่า ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่ต้องเผชิญ
กับดักสาคัญที่ไม่อาจนาพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้การสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศหากย้อนหลัง
ไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจ อยู่หลายครั้ง เริ่มจากโมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้น
ภาคการเกษตร ไปสู่ โมเดลประเทศไทย 2.0 เน้น อุตสาหกรรมเบาและก้าวสู่ โ มเดลประเทศไทย 3.0
เน้นอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นอกจากต้องเผชิญกับกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางแล้ว เรายังต้องเผชิญกั บ “กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่งคั่ง ” และ “กับดักความไม่
สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหล่านี้เป็นประเด็นที่ท้าทายในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและการศึกษา
เพื่อก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ
กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง มีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรรและการใช้
งบประมาณแบบแยกส่วน การกาหนดอนาคตของชาติกระทาโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่และประเทศพัฒนา
แล้วจะมียุทธศาสตร์ชาติ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) คือ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นาไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้ างรายได้ระดับสู ง และสร้ างความสุ ขของคนไทย สั งคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่น ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งใน
ปัจจุบันยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย” ต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก”
การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น
กำรศึกษำ 4.0 (Education 4.0)เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน สามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่
ทุกหนแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคมซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังคงห่างไกลในหลายๆ มิติ เช่น ไม่เคยสอนให้ผู้เรียนได้คิดเองทาเอง
ส่ว นใหญ่ยั งคงสอนให้ ทาโจทย์ แบบเดิมๆ อี กอย่างคือผู้ เรียนเริ่มไม่รู้จักสั งคม ส่ ว นใหญ่ใช้เวลาในโลก
ออนไลน์ไปกับเกมส์ การช้อปปิ้ง การแชท เฟสบุ๊ค ไลน์และอินสตราแกรม ส่วนใหญ่มันเป็นสังคมมายา ซึ่ง
เทคโนโลยีไม่ได้ผิด แต่เหรียญมีสองด้าน เทคโนโลยีก็เช่นกัน จะนาไปใช้ในด้านใดให้เกิดประโยชน์ เป็น
ความยากและท้าทายของผู้ที่ต้องทาหน้าที่สอนในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องปล่อยให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปล่อยให้กล้าคิดและกล้าที่จะผิด แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องอยู่

ในกรอบที่สังคมต้องการหรือยอมรับได้ ไม่ใช่ว่าเก่งจริง คิดอะไรใหม่ๆ ได้เสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ แต่
ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งปัจจัยหลักของการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความคุ้มค่า ได้แก่
1. การใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) เครื่องมือสาคัญสาหรับการค้นหาความรู้ เป็นแหล่งข้อมูลที่
สาคัญ ดังนั้นทางการศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้เรี ยนเข้าถึง Internet ได้ง่าย มากกว่ามอง Internet เป็น
ผู้ร้ายแล้วกลัวว่าผู้เรียนจะใช้ Internet ไปในทางที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)เป็นพรสวรรค์ หลักสูตรการเรียนการสอนควรจะ
เปิดโอกาส ให้ผู้เรียนกล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตาราเรียน
3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคม(Society Interaction) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
สั ง คมและท างานร่ ว มกั น ในสั ง คมได้ ควรมี กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น การท างานแบบเป็ น กลุ่ ม หรื อ ที ม
ปัจจั ยดังกล่ าว ถ้าทาได้ดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้ สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ
มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานที่ทา สามารถต่อยอดและพัฒนา
การเตรียมการศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคานึงถึงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยังมีบุคลากรทางการศึกษาอีกจานวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึ่งการพัฒนาการการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มปฏิรูปการศึกษา โดยได้กาหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และ
สร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถด้านการศึกษาจัดให้มี
โรงเรียนการคิดวิเคราะห์ (Thinking School) โดยหลักการสาคัญ คือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ
การศึกษา การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
พร้อมทั้งปรับปรุงตาราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่มี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่ ควรจะต้องดาเนินการคือ การปรับปรุงตารา
เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการ
คิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และการปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการ
นาความรู้ ไปใช้ และการพัฒ นาให้ ผู้เรี ยนสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ ต้องดาเนินการควบคู่ไป
ด้วยกัน
แนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การนาไปใช้นั้น วิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้
ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบนาเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างแรงจูงใจที่จะทาให้ผู้เรียนสนุกกับการหาคาตอบ ชอบที่จะ
เรียน ชอบที่จะได้ปฏิบัติ ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาทางการศึกษา ต้องเป็น
การก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความยั่งยืนได้ และการที่จะเป็นการศึกษา 4.0 ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อ
สร้างสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทนและต้องดาเนินงานในทุกภาคส่วนของ
การศึกษาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการและความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาบุคลากร
และการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาทางการศึกษาที่ สามารถนาไปใช้และปฏิบัติได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม ที่ยึดพื้นที่และผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเข็มแข็ง
การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนา ส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของ
ชาติ ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ของสมรรถนะ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ระยะยาว (Long Terms
Competitiveness) ที่เป็นข้อต่อหลักและบริบทที่สาคัญของการออกแบบภายใต้การขับเคลื่อนของการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 หน้าที่ 2

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุษย์และสังคมในพลวัตของการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20
(20 st Century) สู่ศตวรรษที่ 21 (21st Century) และจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งภาค
ส่วนยุโรป อเมริกา จีนและญี่ปุ่น ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง
และการศึกษา ซึ่งกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์และชัดเจนอันถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัจจัยของการ
เปลี่ยนผ่าน คือ การปฏิวัติ Arab Spring ผ่านการใช้ Social Media ศตวรรษที่ 21 กลายเป็นโจทย์สาคัญ
สาหรับในหลายๆ เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดี เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะทาให้สามารถตกขบวนและเสีย
โอกาส ซึ่งการจัดการศึกษาเป็นอีกประเด็นสาคัญ นอกจากจะต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงแล้วยังจะต้อง
เป็นกลไกเพื่อการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง
การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้จึงเป็นโจทย์สาคัญสาหรับทุกภาคส่วน จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการดาเนินการ และจะสาเร็จได้ก็ต้องผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้า
ทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งทักษะสาคัญสาหรับคนยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0
ดังกล่าว จาเป็นต้องอาศัยการบริหารจั ดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มี
ประสิทธิภาพที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ต่อไป
กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580)
ประเทศมี ความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามปรัช ญา
เศรษฐกิจ พอเพียง นาไปสู่ การพัฒนาให้ คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของ
คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
ควำมมั่ น คง : การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในประเทศ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ง สั งคม ชุม ชน ปัจ เจกบุคคล และความมั่น คงในมิติ เศรษฐกิ จ สั งคม
สิ่งแวดล้อม การเมือง ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ซึ่งระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นาไปสู่การบริหารที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี
สามารถผนึ กก าลั งเพื่อพัฒ นา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น ความมั่น คงของอาหาร
พลังงานและน้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ควำมมั่งคั่ง : ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก
ขึ้น เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง ซึ่งความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน
มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญาทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั งคม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ควำมยั่งยืน : การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรต่างๆเกินพอดี และไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน
ให้ ความส าคั ญกับ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนทุกภาคส่ ว นในสั งคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ดัง นั้ น อนาคตประเทศไทย เป็ น ความร่ ว มมือ ขับ เคลื่ อ นให้ ก้ าวไปสู่ ร ะบบการบริ ห ารภาครัฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วมเศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคมไทยเป็น
สังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้น และ
คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนา สามารถปรับตัวรองรับบริบทในอนาคตได้
ควำมท้ำทำยของควำมเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม ของการเน้ น องค์ ค วามรู้ ม าเป็ น เรื่ อ งของสมรรถนะ
การละเลยเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการบริหารจัดการ ก็หมายถึงความล้มเหลวของการ
ปฏิรูปในภาพรวมด้วยเช่นกัน การปรับเปลี่ยนจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อประเด็นต่างๆ
1. สภาวะทางสังคม ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
สภาวะนี้เกิดขึ้นจากการที่อัตราการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาด้วย
เช่นกันอย่างน้อยในสองประเด็น คือ
1) บุคลากรการศึกษาที่จะมีโอกาสขาดแคลน และจาเป็นต้องขยายอายุการทางานของ
บุคลากร และ
2) การจัดการศึกษาจาเป็นต้องออกแบบสาหรับการจัดการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และ
การศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวัยการศึกษาหรือวัยทางาน สองประเด็นนี้เป็นโจทย์สาคัญหนึ่ง
สาหรับผู้บริหารในปัจจุบันที่จะต้องวางแผนการจัดการที่ชัดเจนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจะเปลี่ยนไป สังเกตได้อย่างง่าย
จากพฤติกรรมการซื้อสินค้า ที่ปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เครือข่ายสังคมก็เข้ามา
มีบทบาทต่อการตัดสินใจมากขึ้น พฤติกรรมการทางานของคนเปลี่ยนไป ต้องการความสาเร็จและการ
ยอมรับที่เร็วมากขึ้น การยึดมั่นในองค์กรอาจจะน้อยลงไป จึงเป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรที่จะต้องเอื้อต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับบุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรไปนานๆ
3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
บุคลากรในวงการศึกษาก็จาเป็นต้องเป็นคนที่สามารถนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าพั ฒนาความรู้ของตนเอง ขณะเดียวกันยังจะต้องสามารถนาเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย แต่ทั้งนี้การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรจะมี
ระดับ ความสามารถที่แตกต่างกัน การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้จึงจาเป็นต้องมีแผนการจัดการที่ชัดเจน
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เช่น เดียวกัน กับการวางโครงสร้ างพื้น ฐานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีทั้งการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรไป
พร้อมๆ กัน
4. ความหลากหลายและความขัดแย้งกับในศตวรรษที่ 21 องค์กรจาเป็นต้องเป็นองค์กรที่เปิดรับ
ความหลากหลายและความแตกต่างที่มากขึ้น พร้อมๆ กับความจาเป็นในการสร้างให้เกิดความเป็นเอกภาพ
เพราะเอกภาพในองค์กรคือหัวใจของความสาเร็จ การทางานเป็นทีมคือเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมาย จากการสร้างเอกภาพ การทาให้เกิดทีมในการทางาน
5. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คนในยุคใหม่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดกับที่ทางาน มีความ
พร้อมที่จะเปลี่ยนงานใหม่ได้ตลอดเวลา และจะทางานแบบอิสระมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการบริหารจัดการ
จึงเป็นประเด็นสาคัญที่ท้าทายของผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับทีมงานรุ่นใหม่ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายจาเป็นต้องมีเครื่องมือที่แตกต่างจากในยุคที่ผ่านมา
การจัดการความรู้ในองค์กร โดยการบริหารจาเป็นต้องกระตุ้นให้คนในองค์กรพัฒนาความรู้ สร้าง
นวัตกรรมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากองค์กรต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังจะสามารถนาพาองค์กรสู่การเป็นผู้นาได้ และ
การจัดการความรู้ยังเป็นเครื่องมือสาคัญที่สร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภาคภูมิใจในการ
ทางานและกระตุ้นให้ทางานอย่างเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็วขึ้น องค์กรที่มีโครงสร้างการทางานที่ไม่เอื้อต่อ
การเปลี่ยนแปลงคือองค์กรที่จะขาดศักยภาพในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการทางานร่วมกันของคนในองค์กร
เป็นกระบวนการที่ใช้เวลาปรับเปลี่ยนคนให้มีความเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกันสู่เป้าหมายเดียวกัน การ
ทางานอย่างเป็นเครือข่าย องค์กรที่ทางานอย่างโดดเดี่ยวจะเป็นองค์การที่ขาดประสิทธิภาพภายในไปโดย
อัตโนมัติ จาเป็นต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมกันทางานเพื่อ
ผลักดันการจั ดการที่มีประสิทธิภาพ และการทางานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งความ
ต้องการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป เป็นโจทย์ให้องค์กรทางการศึกษาจาเป็นต้องเพิ่มการทางานร่วมกับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องสนองตอบขณะเดียวกันจะต้องเรียนรู้ถึงความต้องการของสถานประกอบกา รที่
องค์กรทางศึกษาจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่การทางาน การศึกษาต่อ ได้อย่างมี
สมรรถนะ
กำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0
ปัจจุ บัน องค์ความรู้ ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้
ทางด้าน เทคโนโลยีที่ล้าหน้า ทาให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วย การเรียนรู้จึงมิได้เป็นเพียง
การถ่ายถอด ความรู้จ ากผู้ส อนสู่ผู้ เรีย น หรือ ที่เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0
อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการนาเทคโนโลยี มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน หรือ ที่เรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ยังไม่สามารถนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ดีเท่าที่ควร และได้มีการปรับการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ Education 3.0
ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล
ผสมกับการทางาน เป็นกลุ่มและปรับการสอนให้มีรูปแบบ Interactive learning รวมทั้ง การนาสื่อสังคม
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ออนไลน์(Social Media) เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคลาวด์เป็น
ต้นเหตุทาให้รูปแบบการศึกษากลับด้าน “Flipped model” สิ่งที่ครูต้องเข้าใจ Gen Z ในเรื่อง life style
ที่เปลี่ยนไป การเรียนที่เปลี่ยนไป การเข้าสังคมแบบใหม่ การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้
ล่องลอยอยู่บ นคลาวด์ ความรู้ ที่เป็ นเนื้ อหามองเห็นง่าย ซึ่งต้องใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบBehaviorism,
Cognitivism, Constructivism, Connectivism โดยการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การ
ค้นหา ใช้ขุมความรู้ดิจิทัล ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ เมื่ออยากรู้อะไรก็สอยลงมา เมื่อครู
ถาม ผู้เรียนก้มดูจากสมาร์ทโฟน แล้วเงยหน้าตอบ การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา
โดยที่ผู้สอนเป็นผู้บรรยายหรือสอนหนังสือ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่สอนได้ทันที โดยเข้าถึงกลุ่ม
ข้อมูล จากความรู้ในคลาวด์ ได้ง่ายและเร็วมาก ถ้าผู้สอนมีเนื้อหาถูกต้องข้อมูลแม่น เพราะถูกตรวจสอบ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด
ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการ
สอนให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็น
เครื่องมือ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน [5] เป็นความท้าทายสาหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสังคมแห่งการ
เรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้แต่ต้องเป็นผู้ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็น
จุดเปลี่ยนสาคัญที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0
เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0
การศึกษาในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยน อนาคตชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น life expectancy สูงขึ้น
ชีวิตจะอยู่กับเครื่องจักรที่ฉลาดมากขึ้น ผู้คนมี Visibility สูงขึ้น ข้อมูลทาให้มีการมองเห็นและรู้ได้มากขึ้น
ดังนั้น ผู้สอนยุคการศึกษา 4.0 ซึ่งจะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมสื่อใหม่ ต้องอยู่บนการรู้เท่าทันสื่อ การแสวงหา
ความรู้ ทาได้เร็ วมากขึ้น และเทคโนโลยี จะปรับเปลี่ ยนวิถีชีวิต วิธีการทางาน และโครงสร้างองค์กรจะ
เปลี่ยนไปจากเดิม ตัวแปรระยะทาง เวลา สถานที่เปลี่ยนไป Global connect ทาให้ทุกคนเป็น Global
citizen แรงกดดันที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าท้ายด้วยการเตรียมคนเพื่ออนาคต ต้องตอบโจทย์ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีพลวัตที่ทา ให้องค์กรเปลี่ยน การศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว
ความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ต้องคานึงถึง การศึกษาที่จัดขึ้น เฉพาะ
บุคคล (individual person) การนาจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (Bring the Best in one’s
Talents) การเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (Information Climates) ความรู้จะไม่
มีประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (Knowledge is Useless without Application) การเข้ากันได้กับ
ระบบเดิม (Least Partially Compatible with Old System) การมี ต้นทุนต่า (Cost Effective) การ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ การเปลี่ยนกรอบความคิดสาหรับ Generation Z ในการมี
ทักษะ (Skill) มีความสาคัญมากกว่าเนื้อหา (Content) กระบวนการเรียนรู้มีความสาคัญมากกว่าหลักสูตร
ความรู้มีมากกว่าหลักสูตร ไม่ควรมีกรอบความคิด บูรณาการความรู้กับชีวิต และการใช้ประโยชน์ คิดได้เอง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความสาคัญมากกว่าการท่องจา และเทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และ
พัฒนา มีความสาคัญกว่าการเรียนในห้อง ทิศทางทักษะต้องมากกว่า 3Rs คือ การอ่าน R การเขียน wRite
และการคิดเลข– aRithematics ยังต้องมองหาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี
(Leadership) ทักษะความรู้ ความเข้าใจใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)ทักษะการสื่อสาร(Communication)
ทักษะการรู้ จักตัว ตนและอยู่ร่ วมกับ ผู้อื่น (Emotional Intelligence) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ
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(Entrepreneurship) ทักษะความเป็นนานาชาติ (Global citizen) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem
Solving) ทักษะการทางานเป็นทีม (Teamwork)
บทสรุป
การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 จากการสร้างห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom) เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนรู้การเรียนด้วยตนเองเช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บ
ใจความ การคิดต่อยอดให้มีสมาธิให้ได้สาระ แนะให้หยุดหรือกรอกกลับ คลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธี
เขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map กาหนดให้ตั้งคาถามที่น่าสนใจได้ และเตรียมถามครู การ
เปลี่ยนแปลงที่ครู ต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบความรู้ จัดการ
ความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน และมีความรู้จริง พร้อมที่จะถ่ายทอด การยอมรับสองด้าน
ทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพั ฒนาการของผู้เรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ การเป็นผู้
กากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและผู้เรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จาเป็น โดย
เรียนด้วยการลงมือทา Active Learning : PBL (Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่
เลี้ยง ครูฝึก (Coach) หรือ ผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning Facilitator การนาเสนอเป็นรายงานและ
นาเสนอด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนผู้เรียนทา Reflection ว่าได้เรียนรู้ อะไร อยากเรียน
อะไรต่อ เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับ
จินตนาการ แปลงสู่รูปธรรมให้มีทักษะที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 (21stcentury skills) เช่น การทางาน
ร่วมกัน (collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การแก้ปัญหา (Problem-solving) และการ
สื่อสารที่ดี (Effective communication) การจัดการศึกษา ต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน อยากเรียนและสนุกอย่างเกม (Gamification for Education)
การพัฒนาการศึกษา 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) ที่ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความสาคัญ
กับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science, Technology, Innovation) ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management Output)
ทั้งการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบ
โจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งด้านการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่
ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก (GlobalThai) ซึ่งคือความจาเป็น ที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม
เครื อ ข่ า ยของประชาคม และการปลุ ก จิ ต ส านึ ก ต่ อ ตนเองและประชาคม การปรั บ เปลี่ ย นจุ ด เน้ น
(Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพื่อตอบ
โจทย์ สั งคมอุ ต สาหกรรมเพียงอย่ างเดีย วสู่ การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการสร้างและ
ปลดปล่ อยพัน ธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภ าพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้ คนในสั งคม
(Growth for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของการ
เชื่อมั่นในการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้นาและการเสริมสร้างพลังอานาจ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
(Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับ
ธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนายั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล การ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการ
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เอาชนะผู้ อื่น (Competition-driven Cultural) มาเป็นการทางานร่วมกันลักษณะเกื้อกูล แบ่งปัน
(Collaborative Cultural) มีความเมตตาดาเนินชีวิตในความเอื้ออาทร และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่
โลกที่หนึ่ง (First World Nation) จากที่มองแต่การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Development
Country) ซึ่งให้ความสาคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการคานึงถึงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรมโดยเฉพาะ
การสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) มีจิตสานึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่า
ที่เป็นการพัฒนาการศึกษา 4.0 แบบ “6R12C3E”
1. การอ่าน (Reading) เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และออกความเห็นอย่างมีเหตุผล และนาไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์
2.การเขียน (wRiting)เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้คามีความหมายเด่นชัด อ่านเข้าใจ
ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ สร้างความประทับใจ
3. วิทยาศาสตร์ (Relation Science) เป็นความเข้าใจและสามารถนาเอาแนวคิด หลั กการ ทาง
วิทยาศาสตร์ มาประยุ ก ต์ใ ช้ สามารถใช้ก ระบวนการเพื่อ แก้ ปัญ หา ตัด สิ น ใจ และทาความเข้า ใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.คณิ ตศาสตร์ (aRithmetic) เป็น สิ่ ง ที่ต้ องการพัฒ นาในการแก้ ปัญ หาที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ
(Effective Problem Solvers)
5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Relation Technology and Innovation) เป็นการทางานโดย
การนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานในลักษณะของกระบวนการ
(Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อ
นาไปสู่ผลในทางปฏิบัติและแก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product)
6. คุณภาพ (Relation Quality) เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งสาคัญของการบริหารจัดการใน
องค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
7. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของ
เหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและ
เป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร
8. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ รวมทั้งความ
เข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่
9. พลังสร้างสรรค์ (Creative Tension) เป็นการใช้ความพยายามทาให้สาเร็จจากช่องว่าง
ระหว่างความจริงในปัจจุบันกั บสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้
เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension)
แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของความรอบรู้
10. การคิดเชิงรุก (Critical Proactively) เป็นการทางานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผน
และการทางานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ เน้นพันธกิจที่ดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
คุ้มค่าและมีคุณภาพ
11. การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้ อมูล ความรู้
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ
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12. การร่วมมือ (Collaboration) เป็นการทางานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
เดียวกัน
13. การเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) เป็นความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง
หรือเรื่องของตนเอง แต่เห็นอกเห็นใจ คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่
14. สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวผลักดัน
ให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่าหรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่
กาหนดไว้
15. การเชื่อมโยง (Connecting) เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง
16. การยึดมั่น (Composition) เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้อง
กับความต้องการ
17. การกากับและติดตาม (Controlling) เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
18. การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Cost Effectiveness) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
19. การเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment) เป็นการสร้างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ดี
และมีความสาคัญในการปรับกระบวนการทางานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและนาพาตนเอง กลุ่มและองค์กร
ให้ประสบความสาเร็จ
20. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effective) เป็นความสามารถทางานให้
สาเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสาเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์
21. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการนาเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้
วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
ก่อตั้งเมื่อ
สังกัด
ที่ตั้ง
พื้นที่โรงเรียน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
ผู้บริหาร
เปิดสอนระดับ
บุคลากร

กำแพง
33022005
วันที่ 17 พฤษภำคม 2501
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต. สำโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
เนื้อที่ 89 ไร่ 27 ตำรำงวำ
0-4569-1536
0-4569-1537
http://www.kps.ac.th
kps_school@hotmail.com
นำยทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน วิทยฐำนะ ชำนำญกำร
มัธยมศึกษำตอนต้น 27 ห้อง
มัธยมศึกษำตอนปลำย 26 ห้อง
ครูประจำกำร 92 คน
พนักงำนรำชกำร 2 คน
ครูอัตรำจ้ำง 7 คน
ลูกจ้ำงประจำ 1 คน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 คน
ลูกจ้ำงชั่วครำว 14 คน
ครูชำวต่ำงชำติ 4 คน

ประวัติและสภาพทั่วไป
1 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนกำแพง ตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ต. สำโรง อ. อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ห่ำงจำก
ที่ว่ำกำรอำเภออุทุมพรพิสัย ไปทำงทิศเหนือ ประมำณ 2.5 กิโลเมตร ห่ำงศำลำกลำงจังหวัดไปทำง
ทิศตะวันตกประมำณ 21.5 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของหมู่บ้ำนสำโรงใหญ่ ประมำณ
500 เมตร ในเนื้อที่ 89 ไร่ 27 ตำรำงวำ

ที่ตั้ง

2. ประวัติโรงเรียนกาแพง
โรงเรียนกำแพง ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เปิดทำกำรสอนสำย
สำมัญ เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2501 มีนำยเคลือบ โกศัลวัตร์ เป็นครูใหญ่ และในปี 2501
ได้ขออนุมัติจังหวัดทำกำรปลูกสร้ำงอำคำรในที่ป่ำช้ำ หมู่บ้ำนหนองสองห้อง ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจำกสถำนที่ไม่สำมำรถขยำยได้จึงได้ย้ำยมำตั้งอยู่ที่
หมู่บ้ำนสำโรงใหญ่ ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในเนื้อที่ 89 ไร่ 27 ตำรำงวำ
พ.ศ. 2509
วันที่ 2 ตุลำคม 2509 นำยสุทัศน์ รัตนำ มำดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2511
โรงเรียนได้เข้ำโครงกำร ค.ม.ช. รุ่น 5
พ.ศ. 2514
วันที่ 14 ตุลำคม 2514 ดร.ก่อ สวัสดิพำนิชย์ อธิบดีกรมวิสำมัญ
ศึกษำ ได้มำตรวจรำชกำร ดำริให้หำที่ดินใหม่ โรงเรียนและ
นำยอำเภออุทุมพรพิสัย จึงเลือกเอำพื้นที่สำธำรณะประโยชน์
“โนนหำแดง” ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำรอนุมัติของสภำตำบลสำโรง
พ.ศ. 2516 ได้รับอนุมัติจำกกรมสำมัญศึกษำ และสำนักงบประมำณ ให้ย้ำย
โรงเรียนมำตั้ง ณ บริเวณ โนนหำแดง ตำบลสำโรง
ในเนื้อที่ 89 ไร่ 27 ตำรำงวำ ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำร
เรียนแบบ 216 จำนวน 16 ห้องเรียน ย้ำยนักเรียนชั้น ม.ศ. 2
ม.ศ. 3 มำเรียนในวันที่ 1 กันยำยน 2616
พ.ศ. 2517 วันที่ 20 กันยำยน 2517 ดร.ก่อ สวัสดิพำนิชย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนในพิธีเปิด
อำคำรเรียน
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พ.ศ. 2518

พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2533

กรมสำมัญศึกษำ ได้อนุมัติให้เปิดสำขำที่บ้ำนเป๊ำะ คือ
“โรงเรียนบึงบูรพ์” โรงเรียนส่งนำยสวัสดิ์ บุญเหลือ ไปทำ
หน้ำที่ครูใหญ่และ ได้รับอนุมัติ ให้เปิดเป็นเอกเทศ ในวันที่ 4
มิถุนำยน 2519
วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2524 นำยชูเกียรติ ลิขสิทธิ์
อำจำรย์ใหญ่โรงเรียนเขื่องในวิทยำคม อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลรำชธำนี ย้ำยมำดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำร
โรงเรียนกำแพงแทนนำยสุทัศน์ รัตนำ ที่ย้ำยไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม อำเภอเมือง
จังหวัด มหำสำรคำม
วันที่ 19 มิถุนำยน 2527 ดร.เอกวิทย์ ณ ถลำง อธิบดี
กรมสำมัญศึกษำ ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียนกำแพง
เพื่อรับทรำบปัญหำและหำทำงช่วยเหลือต่อไป
วันที่ 23 ตุลำคม 2527 นำยวิรัตน์ ศิริบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ อำเภอกันทรำรมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ย้ำยมำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำแพงแทนนำยชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ ซึ่งย้ำยไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2529 นำยสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโพนทองพัฒนำวิทยำ อำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ำยมำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำแพงแทน นำยวิรัตน์ ศิริบูรณ์ ซึ่งย้ำยไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวำปีปทุม อำเภอวำปีปทุม จังหวัด
มหำสำรคำม
ปีกำรศึกษำ 2530 กรมสำมัญศึกษำ อนุมัติให้โรงเรียนกำแพง
เปิดหน่วยเรียนที่ตำบลทุ่งไชย เปิดทำกำรสอนเมื่อวันที่
2 กรกฎำคม 2530 และแยกเป็นเอกเทศในปีกำรศึกษำ
2531
ในปีกำรศึกษำ 2532 กรมสำมัญศึกษำอนุมัติให้โรงเรียน
กำแพง เปิดหน่วยเรียนขึ้น ที่ตำบลเสียว เปิดทำกำรสอน
เมือ่ วันที่ 15 พฤษภำคม 2532 และแยกเป็นเอกเทศ
ในปีกำรศึกษำ 2534 ปัจจุบันคือโรงเรียนไตรมิตร
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 21 มกรำคม 2533 นำยกว้ำง รอบคอบ
ผู้อำนวยกำรกองกำรมัธยมศึกษำ ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียน
กำแพงเห็นสมควรสนับสนุนอำคำรหอประชุม แบบ 101/27
และกรมสำมัญศึกษำจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงในปี 2534
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พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2541

ปีกำรศึกษำ 2535 กรมสำมัญศึกษำอนุมัติให้โรงเรียนกำแพง
เปิดหน่วยเรียนขึ้น ที่ตำบลแต้ เปิดทำกำรสอน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภำคม 2535 และแยกตัวเป็นเอกเทศ
ในปีกำรศึกษำ 2539 ปัจจุบันคือ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร
วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2535 นำยสุข มีกุล ผู้อำนวยกำร
โรงเรียนขุขันธ์ ย้ำยมำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพง
แทน นำยสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์ ซึ่งย้ำยไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย
วันที่ 19 พฤษภำคม 2536 นำยอิศรำ จรัณยำนนท์
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำตรวจรำชกำร
ที่โรงเรียนกำแพง เพื่อติดตำมกำรเปิดหลักสูตร ปวช. และ
หำทำงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และเอกสำรประกอบกำรสอน
ต่อไป
วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2538 นำยทองอินทร์ เพียภูเขียว
ผู้ตรวจรำชกำรกรมสำมัญศึกษำ เขตกำรศึกษำ 11 ได้มำตรวจ
รำชกำรเพื่อติดตำมกำรสนองนโยบำยกรมสำมัญศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ
วันที่ 19 กรกฎำคม 2538 นำยวิชัย แข่งขัน ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำตรวจรำชกำรเพื่อชี้แจง
กำรดำเนินตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2539 นำยสวำท ภูคำแสน
รองอธิบดีกรมสำมัญศึกษำ ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียนกำแพง
เห็นสมควรสนับสนุนต่อเติมอำคำร 216 ค. ครึ่งหลัง
วันที่ 29 สิงหำคม 2540 นำงหอมหวล กนกนำก
ผู้ตรวจรำชกำรกรมสำมัญศึกษำ เขตกำรศึกษำ 11 ได้มำตรวจ
รำชกำรเพื่อเน้นย้ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของกรมสำมัญ
ศึกษำ และรับทรำบปัญหำที่โรงเรียนกำแพงขำดบุคลำกร
จะนำเสนอกรมสำมัญศึกษำต่อไป
วันที่ 27 ธันวำคม 2540 นำยสวัสดิ์ บุญเหลือ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนขุขันธ์ ย้ำยมำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำร
โรงเรียนกำแพงแทน นำยสุข มีกุล ซึ่งย้ำยไปเป็นผู้อำนวยกำร
สำมัญศึกษำ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 9 มีนำคม 2541 นำยพรนิภำ ลิปพยอม ผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มำตรวจรำชกำรที่โรงเรียน
กำแพง เพื่อชี้แจงนโยบำยกำรรับนักเรียน เรื่องยำเสพติด
กำรแก้ไขภำวะเศรษฐกิจ และรับทรำบปัญหำอำคำรเรียน
ไม่เพียงพอ เงินอุดหนุนได้รับน้อยมำก ตลอดจนขำดแคลน
บุคลำกร เห็นสมควรที่กรมสำมัญศึกษำจะให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
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พ.ศ. 2543

วันที่ 17 ธันวำคม 2542 นำยวิชัย จันทร์เทพำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนห้วยทับทันวิทยำคม ย้ำยมำดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพงแทน นำยสวัสดิ์ บุญเหลือ
ที่เกษียณอำยุรำชกำร
พ.ศ. 2548 วันที่ 15 ธันวำคม 2548 นำยสิทธิศักดิ์ สุมณฑำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนจตุรภูมิพิทยำคำร อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ ย้ำยมำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน
กำแพงแทนนำยวิชัย จันทร์เทพำ ที่เกษียณอำยุรำชกำร
พ.ศ. 2554-2557 นำยไพฑูรย์ พวงยอด ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ห้วยทับทันวิทยำคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ย้ำยมำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพง
แทนนำยสิทธิศักดิ์ สุมณฑำ ที่เกษียณอำยุรำชกำร
พ.ศ. 2557-2560 วันที่ 1 ตุลำคม 2557 นำยไสว ผำสุข ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ห้วยทับทันวิทยำคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ย้ำยมำดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพง
แทนนำยไพฑูรย์ พวงยอด ที่เกษียณอำยุรำชกำร
พ.ศ.2561-2562 นำยสมพร อำษำ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยำ
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ย้ำยมำดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนกำแพง แทนนำยไสว ผำสุข

3. ปรัชญาและคาขวัญของโรงเรียน
 ปรัชญาของโรงเรียน
“ ปญญา
โลกสสมิ
ปชโชโต
”



ปัญญา คือ แสงสว่างส่องโลก
 คติพจน์
“ ศิษย์กำแพง

แกร่งพลัง

วิชำดัง

วินัยดี ”

แกร่งพลัง

หมำยถึง

เป็นผู้มีพลำนำมัยแข็งแรง สมบูรณ์
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

วิชาดัง

หมำยถึง

วินัยดี

หมำยถึง

กำรศึกษำเล่ำเรียนด้วยควำมวิริยะ
อุตสำหะ จนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
ตำมหลักสูตร และสำมำรถสร้ำง
เกียรติภูมิแก่โรงเรียนและตนเอง
เคร่งครัดในระเบียบวินัย มีศีลธรรม
ประจำใจ ประพฤติตนตำมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติ
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 ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นอินทะนิล เป็นต้นไม้ที่มีอยู่คู่กับโรงเรียนมำ
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และให้ร่มเงำแก่ลูกกำแพงเรื่อยมำ มีดอกสีม่วง
 ตราประจาโรงเรียน เป็นรูปปรำสำทสระกำแพงใหญ่ อยู่ในวงกลม รอบ
วงกลมด้ำนบนเป็นชื่อโรงเรียนด้ำนล่ำงเป็นปรัชญำของโรงเรียน

 อักษรย่อของโรงเรียน

“ ก.พ. ”

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity of School)
ยิ้ม ทักทำย ด้วยกำรไหว้
 เพลงมาร์ชกาแพง
ศิษย์กำแพงแกร่งในพลัง วิชำดังและมีวินัย รักรวมดวงใน คงมั่นไว้ตั้งใจ
เรียนดี
ศิษย์ม่วงเหลืองปรำดเปรื่องวิชำ และกีฬำหนึ่งในถิ่นนี้ รักสำมัคคี คุณครู
ชี้สอนสั่งทุกยำม
ถือคติปัญญำ พำแสงสว่ำงส่องโลกำ ทุกคนเพียรทำตำม เพื่อหวังให้นำม
กำแพงเกรียงไกร
เทิดคุณครูผู้สอนวิชำ พร้อมชีวำสละเพื่อไทย พระองค์จอมไตร กษัตริย์
ไทยเรำเทิดนิรันดร์
(ซ้ำทั้งหมด)
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่
ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงมีอำคำรเรียน – อำคำรประกอบกำร ตลอดจนสถำนที่ ดังนี้
ตารางที่ 2.1 แสดงรำยกำรจำนวนอำคำรสถำนทีโ่ รงเรียนกำแพง
ที่
รายการ
1 อำคำรเรียนแบบ 216 ก
2 อำคำรเรียนแบบ 216
3 อำคำรเรียนแบบ 216 ค
4 อำคำรเรียนแบบ 218 ค (8)
5 อำคำรเรียนแบบ 324 ล
6 อำคำรโรงฝึกงำน ฝ
7 อำคำรหอประชุม 00/12
8 อำคำรหอประชุม 100/27
9 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
10 บ้ำนพักครู
11 บ้ำนพักภำรโรง
12 ห้องน้ำ-ห้องส้วม
13 โรงอำหำร
14 สนำมกีฬำมำตรฐำน
15 สนำมบำสเกตบอล
16 สระน้ำ
17 แหล่งน้ำธรรมชำติ
18 อำคำรเรียนแบบ 324 ล

จานวน
1
1
2
1
1
3
1
1
1
19
1
10
3
1
3
2
3
1

หน่วย
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนำม
สนำม
ลูก
แหล่ง
หลัง

5. ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 2.2 จำนวนนักเรียน โรงเรียนกำแพง ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับชั้นเรียน
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
จานวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง

ชำย
หญิง

9
171
176
347

9
125
168
293

38.5

32.5

9
133
175
308

9
127
211
338

9
121
195
316

ม.6
8
94
174
268

รวม
ทั้งสิ้น
771
1,099
1,870

34
37.5
35
33.5
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2562)
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ตารางที่2. 3 เปรียบเทียบจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562
ระดับชั้น
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา2562
347
ม.1
314
298
315
293
ม.2
298
308
ม.3
278
307
338
ม.4
309
337
316
ม.5
364
290
268
ม.6
316
350
รวม
1,879
1,901
1,870
ที่มำ : งำนทะเบียน ฝ่ำยวิชำกำรโรงเรียนกำแพง

6. ข้อมูลด้านบุคลากร
ตารางที่ 2.4 จำนวนครูและบุคลำกร ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 2562
ประเภทบุคลากร
ผู้บริหำร
ครู
พนักงำนรำชกำร
ครูอัตรำจ้ำง
ครูชำวต่ำงชำติ
ลูกจ้ำงประจำ
แม่บำ้ นทำควำมสะอำด
พนักงำนขับรถ
ยำมรักษำกำร
พนักงำนทั่วไป
รวม

ชาย
1
32
1
2
1
1
0
2
2
2
44

หญิง
0
60
1
6
3
0
8
0
0
0
78

รวม
1
92
2
8
4
1
8
2
2
2
122

หมายเหตุ
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ตารางที่ 2.5 วุฒกิ ำรศึกษำครู จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กลุ่มสาระ/งาน
ผู้บริหำร
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ภำษำต่ำงประเทศ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
พนักงำนรำชกำร
ครูอัตรำจ้ำง
ครูต่ำงชำติ
รวม

ปริญญาตรี
8
8
5
2
3
2
3
3
1
8
4
47

ปริญญาโท
1
7
8
14
7
3
2
8
5
1
1
57

ปริญญาเอก
1
1
1
3

รวม
1
7
17
23
12
5
5
10
9
4
2
7
4
107

ที่มา : งำนบุคลำกร ฝ่ำยบุคคล โรงเรียนกำแพง
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7. ระบบโครงสร้างการบริหาร

/

.

/

1.

1.

1.

2.
3.

2.

2.

1.

1.

2.

2.
3.

1.

1.

2.
2.

3.
4.

3.
4.

5.

4.
5.

3.
4.

4.

5.

5.

3.

3.

4.
4.

6.
7.
8.
9.

5.

6.
7.

5.
6.
7.

6.
6.

5.

8.
8.

6.

9.
7.
10.

8.

9.
7.
8.

9.
11.
12.
13

10.
11.
12

14.
15.

10.
11.
12.

.
SBM

7.
10.
11.

9.
10.

12

11
12.

13.
13.

17.
14.
14.
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8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกาแพง มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจานวน 15 คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นำยสมชัย เย็นสมุทร
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
2. นำยสงกำ จิตตะโคตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
3. นำยธีระศักดิ์ วรเลิศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
4. นำยเอกมันต์ ศุภสำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
5. นำยบุญเลี่ยม ประนม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
6. นำยทองเดือน สมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
7. นำยสุวรรณ โสดำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
8. นำงสำวณฐพร ศรีบูรณ์
ผู้แทนครู
กรรมกำร
9. นำงอุบลวรรณ พวงอก
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมกำร
10. นำยปรีชำ พิลำวัลย์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมกำร
11. จ่ำสิบเอกวีรยุทธ บุญเหลือ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร
12. นำยประยูร สุขเหลือง
ผู้แทนศิษย์เก่ำ
กรรมกำร
13. พระครูปิยศีล โกศล
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมกำร
14. พระใบฎีกำพงษ์ศักดิ์ นิพภโต(นิ
รันดร์) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมกำร

15. นำยทศวัฒน์ โพธิ์ชัย รักษำรำชกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร

9. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร
9.1 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ตารางที่ 2.6 งบประมำณ(รับ-จ่ำย) ปีงบประมำณ 2563
ประเภทรายรับ
ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2563
1 ต.ค.62-31มี.ค.63 1 เม.ย 63-30 ก.ย.63
รวม
1.เงินงบประมาณ
1.1 บุคลำกร
1.1.1 เงินเดือน
29,303,840
29,729,800
59,033640
1.1.2 ค่ำจ้ำงประจำ
146,480
151,920
295,400
1.2 งบเงินอุดหนุน
1.2.1อุดหนุนทั่วไปรำยหัว
3,410,800
3,457,600
6,868,400
1.2.2 อุดหนุนกำรจัด
4,094,484
2,052,815
6,147,299
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. เงินนอกงบประมาณ
2.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำ
2,566,350
2,556,900
5,123,250
รวม
39,521,954
37,949,035
77,467,989
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9.2 ข้อมูลทรัพยำกรที่จำเป็น
1) คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด
276 เครื่อง
ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอน
200 เครือ่ ง
ใช้ในงำนบริหำรจัดกำร
76
เครื่อง
2) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
56
เครื่อง
3) Visuallizer
5
ตัว
4) เครื่องโปรเจคเตอร์
31
เครื่อง
5) โทรทัศน์
47
เครือ่ ง
9.3 ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพำะมีทั้งหมด 15 ห้อง ได้แก่
ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องปฏิบัติกำรทำงดนตรี ห้องศูนย์สื่อ
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ห้องปฏิบัติกำร ของกลุ่มสำระเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ห้องฝึกซ้อมกีฬำ ห้องเรียน
9.4 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนำกำร ได้แก่ สนำมกีฬำ โรงฝึกพลศึกษำ
แปลงเกษตร เรือนเพำะชำ สวนสมุนไพร สวนพฤกษศำสตร์

10. สภาพชุมชนโดยรวม
ประวัติความเป็นมา : ตำบลสำโรงอยู่ในเขตกำรปกครองของอำเภออุทุมพรพิสัย มีจำนวน
หมู่บ้ำนทั้งสิ้น 17 หมู่ ประกอบด้วย หมูท่ ี่ 1 บ้ำนสำโรง หมู่ที่ 2 บ้ำนส้มป่อย หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองเมย
หมู่ที่ 4 บ้ำนขนวน หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนหำญหก หมู่ที่ 6 บ้ำนยำง หมู่ที่ 7 บ้ำนโนนแดง หมู่ที่ 8
บ้ำนยำงเอือด หมู่ที่ 9 บ้ำนสวนฝ้ำย หมู่ที่ 10 บ้ำนโนนดู่ หมู่ที่ 11 บ้ำนตลำด หมู่ที่ 12
บ้ำนหนองแคนหมู่ที่ 13 บ้ำนทับช้ำง หมู่ที่ 14 บ้ำนหนองจันทำ หมู่ที่ 15 บ้ำนดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 16
บ้ำนศรีบญ
ุ หมู่ที่ 17 บ้ำนสวนฝ้ำย
สภาพทั่วไปของตาบล : สภำพพื้นที่ของตำบลสำโรงส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบสูงสลับกับพื้นที่
รำบลุ่ม ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำยและมีหนองน้ำกระจำยอยู่ทั่วไป มีพื้นที่ทั้งสิ้น
27,806.4 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 17,397 ไร่

อาณาเขตติดต่อ
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ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ตำบลแขม, ตำบลอีห่ ล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
ติดกับ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย, ตำบลตำเกษ, ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
ติดกับ ตำบลหนองไ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

จานวนประชากรของตาบล : จำนวนประชำกรในเขต อบต. 7,791 คน
ข้อมูลอาชีพของตาบล : อำชีพหลัก ทำนำ
ข้อมูลสถานที่สาคัญของตาบล
1) โรงเรียนกำแพง เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภออุทุมพรพิสัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1
ตำบลสำโรง
2) โรงเรียนสำโรงวิทยำรำษฎ์เป็นโรงเรียนประถมประจำตำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
ตำบลสำโรง
3) โรงเรียนบ้ำนยำงเอือด เป็นโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
4) สำนักงำนเกษตรอำเภอฯ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง
5) หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 53 (กรป.53) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง
6) สำนักงำนบริกำรโทรศัพท์อำเภออุทุมพรพิสัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 15 ตำบลสำโรง
7) สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตาบล
สำมำรถเดินทำงเข้ำสู่ตำบลสำโรงได้โดยใช้ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 226 ช่วง
ระหว่ำงเส้นทำง อุทุมพรพิสัย-จังหวัดศรีสะเกษ สถำนที่ตั้งสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสำโรง
อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภออุทุมพรพิสัย ระยะทำง 6 กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกจังหวัดศรีสะเกษ เป็น
ระยะทำง 20 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
ตำบลสำโรงอยู่ใกล้เขตเทศบำลกำแพงและมีสถำนที่รำชกำรที่สำคัญอยู่หลำยแห่ง
หลำยหน่วยงำน จึงเอื้อต่อกำรบริกำรต่ำง ๆ ได้สะดวกในเขตตำบลมีน้ำประปำและไฟฟ้ำบริกำรอย่ำง
ทั่วถึง มีบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะในชุมชน กำรติดต่อสื่อสำรสะดวก

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 หน้ำที่ 22

11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.1 ห้องสมุด มีขนำด 528 ตำรำงเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด 11,615 เล่ม
กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม - คืนใช้ระบบ Barcode
11.2 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจำกห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติกำรใช้ (จำนวนครั้ง 1,821 / ปี) (เฉลี่ย10.71) สูงสุดเดือน สิงหำคม ต่ำสุด
เดือน พฤษภำคม
ตารางที่ 7 ตำรำงแสดงแหล่งเรียนรู้ภำยใน และภำยนอกของโรงเรียนกำแพง
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.ห้องสมุดโรงเรียน
2.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระภำษำไทย
3.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระคณิตศำสตร์
4.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
5.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ฯ
6.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระสุขศึกษำฯ
7.ศูนย์สื่อกลุ่มสำระศิลปะ
9.ห้องสืบค้นคอมพิวเตอร์
10.ห้องแนะแนว
11.ห้องจริยธรรม

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ

12.ห้องพยำบำลโรงเรียน
13.ห้องนำฎศิลป์

ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ

14.ห้องดนตรีไทย
15.ห้องดนตรีสำกล
16.ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
17.ห้องพิมพ์ดีดไทย
18.ศูนย์วิทยบริกำร
19.ห้อง Sound Lap /ศูนย์ Eric
20.ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ
21.ห้องโสตทัศนศึกษำ
22.ห้องสหกรณ์โรงเรียน
23.ห้องประชำสัมพันธ์
24.ห้องปฏิบัติกำรคหกรรม
25.ห้องปฏิบัติกำรอุตสำหกรรม

ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.วัดสำโรงใหญ่
2.วัดประชำนิมิต
3.วัดศรีอุทุมพร
4.วัดหนองไ
5. วัดโนกุดหล่ม
6.วัดสระกำแพงใหญ่
7.ปรำสำทวัดสระกำแพงน้อย
9.ปรำสำทห้วยทับทัน
10.สวนสมเด็จศรีนครินทร์
11.สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขต
ศรีสะเกษ
12.มหำวิทยำลัยรำชภัฎศรีสะเกษ
13.ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
อ.อุทุมพรพิสัย
14.โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย
15.สถำนีตำรวจ อ.อุทุมพรพิสัย
16.ที่ว่ำอำเภออุทุมพรพิสัย
17.ธนำคำร
18.ที่ทำกำรไปรษณีย์
19.สถำนีรถไฟ
20.ปรำชญ์ชำวบ้ำน

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
26. ห้องภูมิปัญญำท้องถิ่น
27 .สวนพฤกษศำสตร์
28.แปลงสำธิตกำรเกษตร
29.เรือนเพำะชำ
30.ห้องพฤกษศำสตร์โรงเรียน
31.ธนำคำรโรงเรียน(ธนำคำรออมสิน)
32.ห้องกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน
33.ห้องอำเซียน

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ
ตลอดปีกำรศึกษำ

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ชื่อแหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ปี)

12.ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
12.1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
51.78
26.03
35.02
26.66
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
52.02
26.53
34.78
27.02
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด
55.04
30.28
36.43
29.1
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
54.42
30.04
36.1
29.45
กราฟที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเหตุ คะแนนวิชำวิทยำศำสตร์ของนักเรียน สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด แต่ต่ำกว่ำระดับ
สังกัดสพฐ. และระดับประเทศ
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ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
40.55
22.9
27.51
32.99
23.95
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
44.41
24.06
28.27
33.96
28.22
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.ทั้งหมด
48.16
31.04
30.75
35.48
31.15
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
47.31
30.72
30.51
35.16
31.41
กราฟที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ คะแนนทุกรำยวิชำของนักเรียน ต่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดสพฐ.
และระดับประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2561
ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
เฉลี่ย

ปี 2560
48.34
24.12
30.63
27.88
32.74

ปี 2561
51.78
26.03
35.02
26.66
34.87

กราฟที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำปี
กำรศึกษำ 2560
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายวิชา
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ
ภำษำอังกฤษ
เฉลี่ย

ปี 2560
46.07
18.82
27.17
33.86
22.28
29.64

ปี 2561
40.55
22.9
27.51
32.99
23.95
29.58

กราฟที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2560-2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2561 สูงกว่ำปี
กำรศึกษำ 2560
ที่มา: งำนวัดและประเมินผล ฝ่ำยวิชำกำร โรงเรียนกำแพง
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12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้นำเสนอผลกำร
ประเมินในรอบแรก รอบที่สอง และรอบที่ 3 ดังนี้
รอบแรก (พ.ศ.2548)
มาตรฐานที่
ผลการ
ประเมิน

รอบสอง (พ.ศ.2553)
ผลการ
มาตรฐาน
ประเมิน

รอบสาม(พ.ศ. 2557)
ผลการ
ตัวบ่งชี้
ประเมิน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
(8 ตัวบ่งชี้)

ด้านผู้เรียน (5 มาตรฐาน)
5

6

9

10
12

ผู้เรียนมีควำมรู้
และทักษะที่
จำเป็นตำม
หลักสูตร

พอใช้

5

ผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะที่จำเป็นตำม
หลักสูตร

พอใช้
(1.97)

1

ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตทีด่ ี

พอใช้
(9.35)

ผู้เรียนมีทักษะใน
แสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง
รักกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีทักษะใน
กำรทำงำน รักกำร
ทำงำน สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออำชีพ
สุจริต
ผู้เรียนมีสุขนิสัย
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตทีด่ ี
ผู้เรียนมีสุนทรีย
ภำพและลักษณะ
นิสัยด้ำนศิลปะ

พอใช้

6

ผู้เรียนมีทักษะใน
แสวงหำควำมรูด้ ้วย
ตนเอง รักกำรเรียนรู้
และพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง

ดี
(3.21)

2

ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมที่
พึ่งประสงค์

ดี
(8.99)

ดี

7

ผู้เรียนมีทักษะใน
กำรทำงำน รักกำร
ทำงำน สำมำรถ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติทดี่ ี
ต่ออำชีพสุจริต

ดี
(3.21)

3

ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และ
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ดี
(8.76)

ดี

2

ดี
(3.27)

4

ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

ดี
(8.53)

ดี

3

ผู้เรียนมีสุขนิสัย
สุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตทีด่ ี
ผู้เรียนมีสุนทรีย
ภำพ และลักษณะ
นิสัยด้ำนศิลปะ
ดนตรี และกีฬำ

ดี
(3.20)

5

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของผู้เรียน

พอใช้
(9.35)

ครูมีควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

พอใช้
(2.48)

ประสิทธิผลของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

9.00
(ดีมำก)

ด้านครู (2 มาตรฐาน)
22 ครูมีควำม
สำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

ดี

9

6
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รอบแรก (พ.ศ.2548)

รอบสอง (พ.ศ.2553)

มาตรฐานที่

มาตรฐาน

23

ครูมีคณ
ุ วุฒิ/ควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงกับ
งำนที่รับผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ
ด้านผู้บริหาร (5 มาตรฐาน)
13 สถำนศึกษำมีกำรจัด
องค์กร/โครงสร้ำง
และกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ
14 สถำนศึกษำส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
18

20

25

ผลการ
ประเมิน

รอบสาม(พ.ศ. 2557)
ผลการ
ตัวบ่งชี้

ผลการ
ประเมิน

ประเมิน

พอใช้

8

ครูมีคณ
ุ วุฒิ/ควำมรู้
ควำมสำมำรถตรง
กับงำนที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ

ดี
(3.28)

7

ประสิทธิภำพของ
กำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำ
สถำนศึกษำ

5.00
(ดีมำก)

ดี

11

ดี
(3.21)

8

พัฒนำกำของกำร
ประกันคุณภำพ
ภำยในโดย
สถำนศึกษำและต้น
สังกัด

4.79
(ดีมำก)

ดี

14

สถำนศึกษำมีกำรจัด
องค์กร/โครงสร้ำง
และกำรบริหำรงำน
อย่ำงเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรศึกษำ
สถำนศึกษำส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์และ
ควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ

ดี
(2.90)

9

5.00
(ดีมำก)

สถำนศึกษำมีกำรจัด
กิจกรรมและกำร
เรียนกำรสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ
และมีควำมสำรถใน
กำรบริหำรจัดกำร

ดี

12

ดี
(3.39)

10

ดี

10

สถำนศึกษำมีกำรจัด
กิจกรรมและกำร
เรียนกำรสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ
และมีควำมสำรถใน
กำรบริหำรจัดกำร

ดี
(3.27)

11

สถำนศึกษำมี
หลักสูตรเหมำะสม
กับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่เอือ้
ต่อกำรเรียนรู้

ดี

13

สถำนศึกษำมี
หลักสูตรเหมำะสม
กับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้

ดี
(3.10)

12

ผลกำรพัฒนำให้
บรรลุตำมปรัชญำ
ปณิธำน/วิสัยทัศน์
พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของ
กำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ
ผลกำรพัฒนำตำม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบำทของ
สถำนศึกษำ
ผลกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำนศึกษำเพือ่
ยกระดับมำตรฐำน
รักษำมำตรฐำนและ
พัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ

ดี

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ

ดี
(3.06)

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ

ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ
(  ) ได้มาตรฐาน
( ) ไม่ได้มาตรฐาน

(  ) ได้มาตรฐาน
( ) ไม่ได้มาตรฐาน

5.00
(ดีมำก)

5.00
(ดีมำก)
5.00
(ดีมำก)

ดี
(83.68)

(  ) ได้มาตรฐาน
( ) ไม่ได้มาตรฐาน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาแนกตามกลุ่มตังบ่งชี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้าหนัก
(มัธยมศึกษา)
(คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
10.00
ตัวบ่งที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึ่งประสงค์
10.00
ตัวบ่งที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
10.00
ตัวบ่งที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
10.00
ตัวบ่งที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
20.00
ตัวบ่งที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
10.00
ตัวบ่งที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำ
5.00
ตัวบ่งที่ 8 พัฒนำกำของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด
5.00
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
5.00
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
ตัวบ่งที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำ

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งที่ 11 ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ
ตัวบ่งที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำ

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

9.26
8.99
8.76
8.53
9.35
9.00
5.00
4.79

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00
5.00

5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก

มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ทีส่ อดคล้องกับแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ

คะแนนรวม
100.00
83.68
ดี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
ใช่
ไม่ใช่
มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
ใช่
ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ใช่
ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
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2) สรุป ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
จุดเด่น
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ได้แก่ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำม
เกณฑ์ ผู้ เ รี ย นปลอดจำกปั ญ หำทำงเพศ ยำเสพติ ด และสิ่ ง มอมเมำ เช่ น สุ ร ำ บุ ห รี่ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอ อล์ เกม เป็ น ต้น มีสุ ทรี ย ภำพด้ำนศิล ปะ ดนตรี/ นำฏศิล ป์ และกี ฬำ ผู้ เรี ยนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของโรงเรียน และ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรหำควำมรู้จำกกำรอ่ำน และ
กำรใช้เทคโนโลยี กำรใช้ห้องสมุด กำรไปทัศนศึกษำนอกสถำนที่ เป็นต้น ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ได้แก่
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุสมผล แก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ มีควำมคิดริเริ่ มสร้ำงสรรค์ มองโลกในแง่ดี
และมีจินตนำกำร และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับสังคม ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(O-NET) มี
ระดับคุณภำพดี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ มีผลกำร
พัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำคือ “ยิ้ม ทักทำย ด้วย
กำรไหว้” ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำคือ
“ส่งเสริมสรรพวิชำ สวนพฤกษำร่มรื่ น สดชื่นด้วยภูมิทัศน์” ตลอดจนสถำนศึกษำมีผลกำรดำเนินงำน
ของโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทสถำนศึกษำ คือ โครงกำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีกำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้ำน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สงเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขต
บริกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพและได้มำตรฐำน เสนอแนวทำงและมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำร
บริหำรทั่วไปของสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้มีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกร
ภำยนอกและภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้ำงพัฒนำกำรของนักเรียนทุกด้ำน รวมทั้งสืบสำนจำรีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชำติ ตลอดจนกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งองค์กร
ภำครัฐและเอกชน ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี และมีกำรกำกับติดตำม ให้
เป็นผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำกำหนดไว้ สถำนศึกษำจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมและมี
บรรยำกำศทีเ่ อื้อต่อผู้เรียน มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะและสวยงำมและมีกำรส่งเสริมพัฒนำ
สถำนศึกษำเพื่อรักษำมำตรฐำน ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูได้รับกำรพัฒนำในวิชำที่สอนตำมที่คุรุสภำกำหนด มีกำรประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อยู่
สม่ำเสมอ มีกำรประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคนอย่ ำงสม่ำเสมอ ทุกภำคเรียน
ตั้งกรรมกำรประเมินแบบวัดแบบทดสอบ ก่อนสอบทุกครั้ง นำผลข้อ 1-4 ไปพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ
ครูทุกคนมีควำมสำมำรถกำหนดเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้ เรียน ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียน
เป็นรำยบุคคล แล้วนำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำร ออกแบบกำรเรียนรู้ ที่สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุ คคล จั ด สภำพแวดล้ อมให้ มี บ รรยำกำศเอื้ อต่อ กำรเรีย นรู้ จั ดเตรี ยมและใช้สื่ อให้ เหมำะสมกั บ
กิ จ กรรม น ำภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น และสื่ อ เทคโนโลยี ที่ เ หมำะสมมำประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ำรประเมิ น
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ควำมก้ำวหน้ำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย วิเครำะห์ผลกำรประเมินนำมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและ
พัฒนำผู้เรียน ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถำนศึกษำจัดให้มีกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ครบถ้วนตำมกระบวนกำรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงศึกษำธิกำร
ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ได้ประสำนควำมร่วมมือกับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28 ที่เป็นหน่วยงำนต้นสังกัด
เพื่อร่วมมือกันพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำร
ดำเนินงำนตำมองค์ประกอบ 8 ขั้นตอน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ ยั่งยืน สถำนศึกษำควรดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เ รียนใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จำกผลกำรทดสอบ O-NET
มีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด 7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ศิล ปะ กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูคือ กำรศึก ษำค้นคว้ำ วิจัย เพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
โอกาส
1. ผู้ปกครอง ชุมชน และวัด ร่วมกันสนับสนุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
2. มีภูมิปัญญำท้องถิ่นมำช่วยกันปฏิบัติตัวในปีใหม่ พรปีใหม่ กำรเสริมสร้ำงคุ ณธรรม
จริยธรรม ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ค่ำยนำกระเป๋ำควำมรู้สู่ชุมชน งำนใบตอง กำรจัด
สวนถำดชื้น กำรแก้ปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำเป็นต้น
3. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ เช่น วัดสำโรงใหญ่ วัดประชำนิมิต วัดศรีอุทุมพร วัดหนองไ
วั ด สระก ำแพงใหญ่ ปรำสำทวั ด สระก ำแพงน้ อ ย ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ วั น ส ำคั ญ ทำง
พระพุทธศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ วันเข้ำพรรษำ วันพระ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติของวันสำคัญ โรงพยำบำลอุทุมพรพิสัย นักเรียนได้มำใช้ตรวจฟั นเป็นประจำ ที่ว่ำกำรอำเภอ
อุ ทุ ม พรพิ สั ย กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมต่ ำ งๆที่ จั ด ขึ้ น เช่ น งำนวั น เด็ ก งำนวั น พ่ อ ท ำให้ นั ก เรี ย นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเพื่อนต่ำงโรงเรียน ทำให้นั กเรียนได้แสดงควำมสำมำรถกล้ำแสดงออก ฝึก
ควำมมั่นใจในตนเอง ศูนย์กำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภออุทุมพรพิสัย สถำนีตำรวจอำเภออุทุมพรพิสัย
เป็นต้น
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อุปสรรค
1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองส่วนมำกประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีบำงส่วนไปทำงำนรับจ้ำงที่
ต่ำงจังหวัด กำรดูแลจึงเป็นหน้ำที่ของปู่ ย่ำ ตำ ยำย ทำให้เด็กขำดแคลนทุกอย่ำงในกำรพัฒนำเด็กใน
ทุกๆด้ำน
2. ขำดวิทยำกรและภูมิปั ญญำท้องถิ่นที่มีควำมเสียสละเวลำ มำสอนประจำสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
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13. การกาหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนกาแพง
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
และภำษำต่ำงประเทศที่ 2 และกำรคิดคำนวณ
2. มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6. มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. กำรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประกำร และค่ำนิยมที่ดี 12 ประกำร
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
2. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
2.3 ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
และทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดี
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับยอดเยี่ยม
ค่าเป้าหมาย
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัด
กำรเรียนรู้
สรุปภาพรวม

(ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
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บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต
2. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สาคัญ
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริงหรือสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูด้วย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิตัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานทั้งในระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณอัตรากาลังตามความ
ต้องการจาเป็นให้แก่หน่วยงานในส่วนพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยจัด
การศึกษาและวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทัง้ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
7. เร่งทบทวน(ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ……โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบโรงเรียนให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความ
เข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
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9. วางแผนการใช้อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของนักเรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตามประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
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2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –
2580 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิ รู ป ประเทศ ด้ า นการศึ ก ษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวัญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียนและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับตาบล
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย เน้นคุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ค่านิยม (Corporate Values)
ค่านิยมในการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ
“S M A R T”
S : Service mind
= การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ
M : Mastery
= การทางานอย่างมืออาชีพ
A : Accountability Transparency = การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส่
รับผิดชอบ
R : Relationship
= การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง ความเป็นพี่เป็นน้อง
T : Teamwork
= การทางานเป็นทีม
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เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้แ ละอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานรองรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
6. ผู้รบั บริการมีความพึงพอใจ
นโยบาย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
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ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนกาแพง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กาแพง แกร่งพลัง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้ม ทักทาย ด้วยการไหว้
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision)
โรงเรี ย นก าแพงพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก โดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ตามศาสตร์พระราชา
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการเป็นพลโลก ที่มีคุณภาพด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ
สมรรถนะ ในเป้าหมายชีวิตและคุณลักษณะรองรับศตวรรษที่ 21
2.พั ฒ นาแผนการเรี ย นรู้ ที่ เ ชื่ อ มโยงบริ บ ทของชุ ม ชน ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ แ บบ
active learning และใช้กระบวนการ PLC สะท้อนผลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
3. พัฒ นาหลั กสูตรสถานศึ กษา รองรับเป้าหมายกลุ่ มศักยภาพผู้เรียนและสนับสนุนให้ มีแหล่ ง
เรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงระบบสารสนเทศ การกากับนิเทศเพื่อ
การประกันคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระและชุมชนเข้ามามีส่วนพัฒนา
หลักสูตรตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน เป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์ของผู้เรียน
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ค่านิยมองค์กร
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนกาแพง ทางานอย่างมีระบบ (PDCA) โดยใช้องค์ความรู้เป็นพลังที่
ยั่งยืน มุ่งเน้นการให้บริการ ทางานอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ มีน้าใจและทางานเป็นทีม
โดยค่านิยมองค์กร คือ KPS-SMART
K: Knowledge
= การมีองค์ความรู้
P: Power
= การมีความสามัคคีเป็นพลัง
S: Sustainability
= การทางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ (PDCA)
จนเกิดความยั่งยืน
S: Service mind
= การมีจิตใจทีพ่ ร้อมจะให้บริการ
M: Mastery
= การทางานอย่างมืออาชีพ
A: Accountability = การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
มีความรับผิดชอบ
R: Relationship = การมีน้าใจ ใจเปิดกว้าง มีความเป็นพี่เป็นน้อง
T: Teamwork
= การทางานเป็นทีม
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะและสมรรถนะรองรับเป้าหมายชีวิตและมีคุณลักษณะนิสัย
การทางาน ค่านิยม ตามที่โรงเรียนกาหนด
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
active learning และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และศักยภาพวิชาชีพครู
3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพนักเรี ยนและมีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอานวย
ความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบเชิงคุณภาพ
5. ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนต่อของนักเรียน ตาม
แผนการเรียนและเครือข่ายสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร
และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น เข้าถึงความรู้
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล เพื่ออธิบายการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ เพื่อนาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาชุมชน
3. ผู้เรียนมีทักษะในการปรับตัว และเท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ทางด้านสังคม และการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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4. ผู้ เรี ยนมีทักษะการวิเคราะห์สื่ อ เทคโนโลยี ที่เชื่อถืออ้างอิงได้ และประเมินสารสนเทศเพื่อ
นาไปใช้อธิบายเหตุผลแก้ปัญหา ปรากฏการณ์ได้
5. ผู้ เ รี ย นมี คุณลั กษณะด้า นการท างาน ปรั บตั ว เพื่ อทางานร่ ว มกับผู้ อื่น และแสดงความเป็ น
ลักษณะผู้นา ยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่กาหนดเป้าหมายการเรียน ที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ของตน
และสร้างกระบวนการที่สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้
7. ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นศี ล ธรรม ที่ เ คารพผู้ อื่ น ซื่ อ สั ต ย์ ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ ง
มีค่านิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัย
สังคม
9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ นาไปสู่ข้อเสนอในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
10.โรงเรีย นมีหลักสู ตรสถานศึกษาที่มีแผนการเรียนรู้รายวิช าเพิ่มเติม ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย
ศักยภาพของผู้ เรียนและตรงความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และคุณลั กษณะที่
ชุมชนต้องการ
11. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกั บเป้าหมายชีวิต
ของนักเรียน และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Problem base learning โครงงาน
หรือศึกษาค้นคว้าอิสระ (Project base learning) และมีการบันทึกผลการเรียนรู้ใช้สะท้อนผลหลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC
12. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรายวิชาตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ
13. ครูมีการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการถอดประสบการณ์ของตัวแบบความสาเร็จหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
14. ครูมีการลง Log Book ที่เป็นเงื่อนไขจัดทากิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้และมี
Partner Ship หรือคู่หูที่เป็นผู้ช่วยบันทึกการเรียนรู้ ร่วมกับครูผู้สอน นามาสู่การสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ โดยมีการนิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ บันทึกผล ตามประเด็นของ
Log Book
15. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่รองรับแผนการเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา มีเรียน SMART
Class Room ห้องสมุดไร้พรมแดน มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และครุภัณฑ์ รองรับการเข้าถึงองค์ความรู้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
16.โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศ ที่นาไปสู่การใช้วางแผน การบริหารและการจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การกากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
17. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี ที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธะกิจ กลยุทธ์รองรับการจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยี
18. โรงเรียนมีการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ
กลุ่มอาชีพอิสระ และชุมชน ที่ให้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดบริการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
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19.โรงเรียนมีการวางแผนและการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพที่รองรับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพครู
20.โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต ที่มีแฟ้มสะสม
ผลงานและสารสนเทศสาคัญ ที่แสดงถึงเส้นทางการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ
21.สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดความต้องการการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
22.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ การเข้าถึงองค์ความรู้ ที่รองรับระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการสืบค้น เข้าถึงองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
23. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ระบบ Social Media ในการสร้างสื่อ
ใบความรู้ ใบกิจกรรม การวัดผล ประเมินผล ในลักษณะสื่อ On line และ Of line
24.โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาในแต่ละโครงการ เพื่อใช้เป็นที่จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน
25.โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับบุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น
ที่แสดงความพึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
26. ครูมีการบูรณาการศาสตร์พระราชา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ 8 กลุ่มสาระรายวิชา
และหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
27. ผู้เรียนมีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามศาสตร์พระราชามาปรับ
ใช้ในการดาเนินชีวิต และบูรณาการไปสู่เป้าหมายการเรียนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียน
ยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. ICT เพื่อการศึกษา
4. การบริหารจัดการ
5. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ
4. พัฒนาคุณลักษณะด้านความพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา
5.พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาศักยภาพครู
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7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ
11. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กลยุทธ์ระดับองค์กร(Strategic)
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21
2. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ แล ะมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ
6. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์จึงจะจบช่วงชั้น คุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 โรงเรียนกาแพงได้กาหนดไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
การวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียนกาแพง ได้ดาเนินการตามกรอบของ SWOT ANALYSIS
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะครู
ซึ่งร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง พร้อมทั้งกาหนดกาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม : S
ผู้ปกครองโดยภาพรวมเห็นคุณค่าประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย โรงเรียนอยู่ใกล้อาเภอและเส้นทางหลักส่งผลให้การคมนาคมสะดวก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้
อยู่กับบิดามารดา หรือ บิดามารดาแยกทางกัน ทาให้นักเรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาผลการเรียน และ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม นักเรียนรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมมาใช้ ส่งผลต่อค่านิยม และ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนไม่พึงประสงค์ ชุมชนมีแหล่งอบายมุขและยาเสพติดแพร่ระบาด
2. ด้านเทคโนโลยี : T
นักเรียนเลือกนาเทคโนโลยีมาใช้ไม่เหมาะสม ทาให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ด้ านบันเทิงมากกว่าด้าน
แสวงหาความรู้ที่เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรีย นอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านเศรษฐกิจ : E
ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ทาให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร หลาน ทาให้นักเรียน
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่ว มระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่ งเรียนรู้และทางเลื อกในการ
ประกอบอาชีพ สถานศึกษาได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
โรงเรียน
4. ด้านการเมือง : P
นโยบายของรัฐบาลเป็ นแบบประชานิยม ที่ ต้องให้บริการประชาชน ส่งผลให้ในด้านการศึกษาได้รับ
งบประมาณในการจัดการศึกษามากขึ้น การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดการศึก ษา
ในระดับเขตพื้นที่มีความรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ส่งผล
ให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร : S1
โรงเรียนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ผู้ป กครองและชุมชนไม่ค่อยมีบทบาทในการกาหนดนโยบายและ วางแผนดาเนินงานของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถรอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคน จัดวางตัวบุคคลในการทางานเพียงพอกับงานทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างการบริหารงาน ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นระบบ มีการดาเนินงานตามระเบียบ และ
กฎหมายกาหนด สถานศึกษากาหนดบทบาท อานาจหน้าที่ และมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน
2. ด้านการบริการและผลผลิต : S2
โรงเรียนมีการให้บริการชุมชนในด้านสถานที่ ทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน
โรงเรียนขาดการทาทะเบียนคุมการใช้แหล่งเรียนรู้ และบันทึกร่องรอยการใช้สื่อ ทาให้มีแหล่งข้อมูลไม่มี
ระบบ นักเรี ย นส่ ว นใหญ่ไม่มีจิ ตสาธารณะ รักและหวงแหนสมบัติของโรงเรียน ทาให้ส มบัติต่างๆของ
โรงเรียนถูกทาลายและขาดการดูแลรักษา มีอาคารเรียนเพียงพอ ทาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
และเพียงพอแก่การให้บริการ มีการให้บริการด้านระบบอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านบุคลากร : M1
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทาการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือและ
ทางานเป็นทีม ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ ครูสอนตรงตามวิชาเอก ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ ครูและบุคลากรขาดขวัญกาลังใจ ทาให้ขาดแรงจูงใจในการทางาน
4. ด้านการเงิน : M2
โรงเรียนมีความสามารถในการระดมเงินทุน เช่น การจัดผ้าป่า เป็นการส่งเสริมด้านเงินทุนให้นักเรียน
ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีรายได้จากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนและเงินระดมทรัพยากรอย่าง
เพียงพอแก่การบริหารจัดการ การใช้จ่ายเงินตามโครงการไม่คล่องตัว ทาให้การดาเนินงานตามโครงการ
ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ
5. ด้านสื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ : M3
1.วัสดุ-อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนและไม่ทันสมัย ส่งผลให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดโปรเจคเตอร์ โรงเรียนเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดของ
กลุ่มสาระ ทาให้ผู้เรียนไม่มีข้อมูลในการแสวงหาความรู้ ห้องปฏิบัติการบางกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ทาให้การบริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ
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6. การบริหารจัดการ : M4
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทาให้การประสานงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ทาให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การตัดสินใจและปรับปรุงงาน ทาให้ไม่เกิดการพัฒนางาน ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้นา
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
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จากการทาSWOT ANALYSISพบว่า ตาแหน่งไข่แดงตกในตาแหน่ง CASH COWS หมายถึง
การบริหารจัดการภายในของโรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีอุปสรรคภายนอก โรงเรียนยังจาเป็นต้ อง
ชะลอตัว กลยุ ทธ์ที่ ใช้จ ะเป็ น การพั ฒ นาหรือชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจึง ได้รับ การจั ดสรร
งบประมาณดาเนินงานน้อย
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บทที่ 4
รายละเอียดงบประมาณ /และโครงการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
3.1 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดการคิดคานวณงบประมาณการเงินอุดหนุนที่โรงเรียนคาดว่าจะได้รับจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้กับ
โรงเรียน มีหลักการจัดสรรดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ต้น)
3,500 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ปลาย)
3,800 บาท/คน/ปี
ตารางที่ 3.1 แสดงประมาณการนักเรียน ปีงบประมาณ 2563
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่2/2562
347
293
308
948
338
316
268
922
1,870

ภาคเรียนที่ 1/2563
300
347
293
940
300
338
316
954
1,894

ตารางที่ 3.2 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
ระดับชั้น

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวมทั้งสิ้น

จานวน เงินอุดหนุน
รวม
นักเรียน
ภาคเรียน
ที่ 2/2561
347
1,750
607,250
293
1,750
512,750
308
1,750
539,000
338
1,900
642,200
316
1,900
600,400
268
1,900
509,200
1,870
3,410,800

จานวน
นักเรียน
ภาคเรียนที่
1/2562
300
347
293
300
338
316
1,894

รวม

รวมทั้งสิ้น

525,000
607,250
512,750
570,000
642,200
600,400
3,457,600

1,132,250
1,120,000
1,051,750
1,212,200
1,242,600
1,109,600
6,868,400

ตารางที่ 3.3 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2563
ที่
รายการเงินรายได้สถานศึกษา
อัตราต่อภาค
การใช้จ่ายเงินรายได้
เรียน
สถานศึกษา
1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดหา
300
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
2 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
200
ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
3 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
200
ค่าจ้างพนักงานทาความสะอาด
ลูกจ้างทั่วไป
4 ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ
300
ค่าไฟฟ้า
5 ค่าจ้างครูต่างชาติ
350
ค่าจ้างครูต่างชาติ
ตารางที่ 3.4 แสดงประมาณการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา (เงินระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2563
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

จานวน
นักเรียน
2/2562
347
293
308
338
316
268
1,870

เงินระดม
ทรัพยากร

รวม

1,350
1,350
1,350
1,350
1,350
1,350

402,300
425,250
414,450
454,950
391,500
477,900
2,566,350

จานวน
นักเรียน
1/2563
300
347
293
300
338
316
1,894

ตารางที่ 3.5 แสดงรายการอื่นที่รัฐอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี
ค่าเครื่องแบบ
ค่าหนังสือเรียน
ระดับชั้น
นักเรียน/คน/ปี
/คน/ปีการศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
716
450
มัธยมศึกษาปีที่ 2
877
450
มัธยมศึกษาปีที่ 3
949
450
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1,257
500
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1,263
500
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1,109
500

รวม

รวมทั้งสิ้น

405,000
468,450
395,550
405,000
456,300
426,600
2,556,900

807,300
827,550
839,700
927,450
846,450
869,400
5,123,250

ค่าอุปกรณ์
การเรียน/คน
/ภาคเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน/
คน/ภาคเรียน

210
210
210

440 (ต่อปี-880)
440 (ต่อปี-880)
440 (ต่อปี-880)

230
230
230

475 (ต่อปี-950)
475 (ต่อปี-950)
475 (ต่อปี-950)
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ตารางที่ 3.6 แสดงการจัดสรรตามกิจกรรมในงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี ปีการศึกษา 2563
ค่าเครื่องแบบนักเรียน/
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์
คน/ปีการศึกษา
คุณภาพผู้เรียน/คน/ภาค
/คน/ปีการศึกษา
การเรียน/คน/ภาคเรียน
เรียน
ชั้น
จานวน เงิน/
จานวน เงิน/
จานวน เงิน/
จานวน เงิน/
รวมเงิน
รวมเงิน
รวมเงิน
รวมเงิน
คน
หัว
คน
หัว
คน หัว
คน หัว
ม.1 300 716 214,800
300 450 135,000 300 210 63,000 300 440 132,000
ม.2 347 877 304,319
347 450 156,150 347 210 72,870 347 440 152,680
ม.3 293 949 278,057
293 450 125,100 293 210 61,530 293 440 128,920
ม.4 300 1,257 377,100
300 500 131,850 300 230 69,000 300 475 142,500
ม.5 338 1,263 426,894
338 500 169,000 338 230 77,740 338 475 160,550
ม.6 316 1,109 350,444
316 500 142,200 316 230 72,680 316 475 150,100
รวม
1,951,614
859,300
416,820
866,750
3.2 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ
การบริหารจัดการภายในโรงเรียน ฝ่ายบริหารยึดหลักการจัดสรรงบดาเนินการบริหารภายในตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 60 : 30 : 10 โดยจัดสรรเน้นที่งบดาเนินการ
ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 60 ของจานวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนงบฝ่ายอื่นๆ(ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคคล ฝ่ายนโยบาย
แผนงานและงประมาณ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ร้อยละ 30 ของจานวนเงินที่ได้รับการอุดหนุน
และงบสารองจ่าย ร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่คาดว่าได้รับการอุดหนุน ดังตารางที่จาแนกดังนี้
ตารางที่ 3.7 แสดงการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ 2562
สัดส่วน
เงินอุดหนุนการศึกษา งบฝ่ายวิชาการที่คาด งบฝ่ายอื่นๆที่คาดว่า งบสารองที่คาดว่าจะ
ปีงบประมาณ 2563
ว่าจะได้รับจัดสรร
จะได้รับจัดสรร
ได้รับจัดสรร
60:30:10
6,868,400
4,121,040
2,060,520
686,840
สัดส่วนการจัดสรรงบให้กับฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1. งบฝ่ายวิชาการ = ……4,121,040…… บาท
2. งบฝ่ายอื่นๆ = …… 2,060,520…… บาท
งบฝ่ายอื่นๆ จานวน …2,060,520… บาท นามาจัดสรรเป็นงบดาเนินการให้กับฝ่ายอานวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายแผนงานและพัฒนา ฝ่ายกิจการโรงเรียน และงานชุมชนสัมพันธ์ ตามสัดส่วนของ
งาน/โครงการ ดังนี้
2.1 ฝ่ายบุคคล
= 289,500 บาท
2.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
= 979,020 บาท
2.3 ฝ่ายนโยบายแผนงานและงบประมาณ = 550,500 บาท
2.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
= 241,500 บาท
3. งบสารองจ่าย = ………686,840…………..บาท
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3.3 ประมาณการรายจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินปัจจัยพื้นฐาน เงินรายได้
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 3.8 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ที่

กิจกรรม

1 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1.1 จัดซื้อหนังสือเรียนให้ผู้เรียนยืมเรียน
1.2 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
1.3 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครอง
นักเรียนจัดซือ้ เครื่องแบบนักเรียน
1.4 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-.กิจกรรมวิชาการ
-กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด
- กิจกรรมทัศนศึกษา
-กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2.1 โครงการอาหารกลางวัน
3.เงินรายได้สถานศึกษา
1.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1,952,369
1,352,790

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
งบประมาณ

1,164,700
1,677,440
716,050

ฝ่ายวิชาการ

80,000

ฝ่ายวิชาการ

409,390
472,000

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

288,000
6,829,260
2,119,260

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2.ค่าจ้างครูต่างชาติ

870,000

3. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

2,400,000

4.ค่ากระแสไฟฟ้า

1,440,000

4.เงินเบ็ดเตล็ดบารุง
รวม

518,000
13,782,559

ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
งบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
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3.4 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 3.9 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ฝ่ายบริหาร/งาน
เงินอุดหนุน

1. ฝ่ายวิชาการ
2,315,240
กลุ่มสาระการเรียนรู้
297,500
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
95,000
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
72,600
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
110,700
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 99,000
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
152,100
งานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
72,000
ศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
480,000
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54,900
งานแนะแนว
13,500
งานห้องสมุด
112,500
งานสวนพฤกษศาสตร์
153,000
โรงเรียน
งานเศรษฐกิจพอเพียง
93,000
รวม
4,121,040
2. ฝ่ายบุคคล
289,500
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป
979,020
4. ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
550,500
งบประมาณ
5. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 241,500
6. สารอง
686,840
รวมทั้งสิ้น
6,868,400

งบประมาณ
เงินสนับสนุน
เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายใน
สถานศึกษา
การจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
236,050
-

รวม
อื่นๆ

2,551,290

-

-

297,500

-

-

95,000

-

-

72,600

-

-

110,700

-

-

472,000

-

624,100

480,000

-

552,000

489,390
-

-

175,000

20,000
5,000

12,000
30,000
6,829,260

274,000

500,000
544,290
18,500
112,500
153,000
93,000
5,998,480
301,500
1,009,020
737,760

102,000

1,677,440

6,829,260

343,500
686,840
344,000 15,719,100
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3.5 สรุปการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 แยกตามกลยุทธ์
ตารางที่ 3.10 แสดงการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 แยกตามกลยุทธ์
ที่
กลุ่มบริหาร/งาน
จานวน กิจกรรม ตามกลยุทธ์
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5
1 ฝ่ายวิชาการ
9
9
3
2 ฝ่ายบุคคล
1
4
3 ฝ่ายบริหารทั่วไป
2
13
4 ฝ่ายนโยบายแผนงานและ
1
5
งบประมาณ
5 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
14
1
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
8
วิทยาศาสตร์
7 กลุม่ สาระการเรียนรู้
4
คณิตศาสตร์
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4
1
ภาษาต่างประเทศ
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
4
1
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
3
1
อาชีพและเทคโนโลยี
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
3
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3
3
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
รวม
71
13
4
5
19

ข้อที่ 6
4
3
1
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3.6 รายจ่าย ด้านการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ จานวน 8 โครงการ
ตารางที่ 3.11 แสดงรายจ่าย ด้านการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ จานวน 8 โครงการ
กลยุทธ์/โครงการ

งบประมาณ
เงินอุดหนุน เงินสนับสนุน เงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษา
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

รวม
เงิน
สมาคม/
อื่น

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1,029,400
236,050
40,000 1,305,450
และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
2 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่
523,400
969,390
88,000 1,580,790
พึงประสงค์ของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
3 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากร 1,478,340
100,000 1,578,340
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน
4 โครงการการพัฒนาคุณภาพ
24,800
175,000 199,800
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
ปรับปรุงหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
35,000
35,000
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
6 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
913,500
1,120,000 2,033,500
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
7 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
263,100
263,100
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
12,000
12,000
ของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
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3.7 การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21
โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 และการคิดคานวณ
รหัส

กิจกรรมรอง

001-01/01 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน

อ่าน ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
001-01/02 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ทางการอ่านร้อยแก้ว-ร้อง
กรองสู่ความเป็นเลิศ
001-01/03 กิจกรรม morning speaking

งบที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
1,800
1,800

ทางคณิตศาสตร์
รวมยอดเงิน

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.อุไรวรรณ ชานิกุล

1,500

1,500

-

น.ส.นันทิยา จิตต
โคตร์

1,350

1,350

-

4,500

27,000
4,500

-

นางพรพรรณ
สกุลวัฒนาชีพ
นางเพชรี โสดา
นางไพรวัลย์ นิลโชติ

9,150

36,150

-

day
001-01/04 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
001-01/05 กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ

อืน่ ๆ
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กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
รหัส

กิจกรรมรอง

001-02/01 กิจกรรมค่ายบูรณาการความเป็น
001-02/02
001-02/03
001-02/04
001-02/05
001-02/06
001-02/07

เลิศทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมวันสุนทรภู่เชิดชู
ภาษาไทย
กิจกรรมจัดเวทีนาเสนอผลงาน
นักเรียนวิชา IS
กิจกรรมค่ายชีววิทยา
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
10,000

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางรัชนีกร
ปุณณาวรรธน์

54,000

54,000

-

นางสุภาดี วุฒิยา
สาร

-

27,000
18,000
18,000

-

นายธนกฤต ศรีทัศน์
นางกฤษณา คุณมาศ
น.ส.ธิดาเทพ ลายันต์

6,300

-

-

60,300

17,000
144,000

น.ส.ศิริรัตน์ กาล
พฤกษ์
นางอรุณ อึง้ ไชยพร

-

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

001-03/01 กิจกรรมเปิดบ้านม่วงเหลือง

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
27,000
-

001-03/02 กิจกรรมพัฒนาหนังสือเล่มเล็กให้มี

1,500

1,500

-

-

13,500

-

1,500

1,500

-

30,000

16,500

-

รหัส

กิจกรรมรอง

คุณภาพ
001-03/03 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
001-03/04 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มี

ความสามารถพิเศษภาษาไทย
รวมยอดเงิน

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุดารัตน์ พิมณุ
วงศ์
นางสมพร นวลรักษา
น.ส.ดานุวลั ย์ ชุณ
หวงศ์สนิท
นางสมพร นวลรักษา
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กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รหัส

กิจกรรมรอง

001-04/01 กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
2,500
2,500

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางสมพร นวลรักษา

ภาษาไทย
001-04/02 กิจกรรมวันคริสต์มาส
18,000
นางเพชรี โสดา
001-04/03 กิจกรรม 3 ภาษา Talent
น.ส.วาทินี ชินบุตร
9,000
รวมยอดเงิน
11,500 20,500
กิจกรมหลักที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ3
รหัส

กิจกรรมรอง

001-05/01 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

งบทีไ่ ด้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
63,000
63,000

ทางการเรียน
001-05/02 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
001-05/03

001-05/04
001-05/05
001-05/06
001-05/07
001-05/08
001-05/09

นักเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
ฟิสิกส์สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ชีววิทยาสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านดาราศาสตร์
กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
วิชาสังคมศึกษาฯ

112,500

112,500

236,050

22,500

22,500

-

2,250

2,250

-

33,750

33,750

-

4,500

4,500

-

2,250

2,250

-

9,000

9,000

-

4,500

4,500

-

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางสุดารัตน์ พิมณุ
วงศ์
นางสุดารัตน์ พิมณุ
วงศ์
นางสาวชนนิกานต์
เชื้อทอง

น.ส.จตุรพร พันธุ์
งาม
นางอรุณ อึ้งไชย
พร
นางปุณยนุช
พิมพานราธร
น.ส.ธีราพร คา
โสภา
น.ส.กนกวรรณ
พิมพ์วัน
นายโกสัลล์ จุล
เหลา
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รวมยอดเงิน
254,250 254,250
236,050
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทกั ษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
รหัส

กิจกรรมรอง

001-06/01 กิจกรรมรับนักเรียนใหม่มอบตัว

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
การสอน
คุณภาพผู้เรียน
2/2562 1/ 2563
6,300

นางสุดารัตน์ พิมณุ
วงศ์

ปฐมนิเทศ
001-06/02 กิจกรรมน้องใหม่ก้าวแรกสู่รั้ว

-

4,500

-

-

-

-

13,500

13,500

-

18,000

18,000

-

13,500
45,000

13,500
55,800

-

ผู้รับผิดชอบ

อืน่ ๆ

นางสมพร กสิพันธ์

ม่วงเหลือง
001-06/03 กิจกรรมมอบใบประกาศณียบัตร
001-06/04 กิจกรรมฝึกประสบการณ์จริง

ของเจ้าหน้าที่งานธนาคาร
โรงเรียน
001-06/05 กิจกรรมสร้างเสริมวิชาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก
001-06/06 กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานช่าง
เชื่อมไฟฟ้าและงานปูนเพื่อ
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
001-06/07 กิจกรรมพัฒนางานคหกรรมสู่อาชีพ

รวมยอดเงิน

10,000 นางสมพร กสิพันธ์
30,000 น.ส.สุดาวรรณ กันทะ
มา
นายภูมินทร์ สุวรรณ
ศรี
นายสมยศ พิมณุ
วงศ์
นายนนทวัฒน์ ชนะบุตร

40,000

กิจกรรมหลักที่ 7 การคัดเลือกนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น
เข้ารับรางวัลพระราชทาน
รหัส

กิจกรรมรอง

001-07/01 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับการ

งบทีไ่ ด้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562 1/ 2563

60,000

-

-

60,000

-

-

ประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา
2562

รวมยอดเงิน

อื่น
ๆ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.นันทิยา จิตตะ
โคตร์
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โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและการทางานด้านการปรับตัวและการเรียนรู้
รหัส

กิจกรรมรอง

002-01/01 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,ยุว

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563

-

-

80,000

กาชาด
002-01/02 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ
002-01/03 กิจกรรมวันมหาวชิราวุธ

-

1,800

-

1,800

-

-

002-01/04 กิจกรรมพิธีประจากองของ

-

1,800

-

4,500
-

4,500
27,000

-

6,300

35,100

409,390
489,390

002-01/05
002-01/06
002-01/07
002-01/08

ลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมพิธีประจาหมู่ยุวกาชาด
กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาด
กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชา
ทหาร
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
รวมยอดเงิน

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายสุริยศักดิ์ ขันนา
เลา
นายบัญชา พิมพ์สัง
กุล
นายบัญชา พิมพ์สัง
กุล
นายบัญชา พิมพ์สัง
กุล
นางสมพร นวลรักษา
นางสมพร นวลรักษา
นายสุรเดช สิงห์โท
น.ส.นลินี พานะรมย์

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และค่านิยมอันดี 12
ประการ ตามทีส่ ถานศึกษากาหนด
รหัส

กิจกรรมรอง

002-02/01 กิจกรรมวันไหว้ครู
002-02/02 กิจกรรมวันสาคัญ

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
15,000
7,500
7,500

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายนาวิกรี ศรีนามะ
นายนาวิกรี ศรีนามะ
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002-02/03 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย

2,500

2,500

-

นายยศสรัล มลัยไธสง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
พัฒนานักเรียนในโรงเรียน
002-02/04 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
002-02/05 กิจกรรมมารยาทงามตามวิถีไทย

2,000

2,000

-

นางสุภาวดี วุฒิยาสาร

4,500

4,500

-

12,500
12,500
41,500

12,500
12,500
56,500

-

น.ส.บุญญาเนตร หนอง
ยาง
นายโกสัลล์ จุลเหลา
นายสุรวุฒิ มีบุญ

002-02/06 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
002-02/07 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

รวมยอดเงิน

กิจกรมหลักที่ 3 ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็นไทย

002-03/01 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
2,000
2,000

002-03/02 กิจกรรมนานวัตกรรมท้องถิ่นสู่

2,000

2,000

-

นายโกสัลล์ จุลเหลา

13,500

13,500

-

นายยศสรัล มัยไธสง

1,000
18,500

17,500

-

น.ส.นันทิยา จิตตะโคตร์

รหัส

กิจกรรมรอง

โรงเรียน
002-03/03 กิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ
ดนตรีไทยและพื้นเมืองอีสาน
002-02/04 กิจกรรมจิตอาสาเสภาสู่ชุมชน

รวมยอดเงิน

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายโกสัลล์ จุลเหลา

กิจกรมหลักที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
รหัส

กิจกรรมรอง

002-04/01 กิจกรรมค่ายสภานักเรียน
002-04/02 กิจกรรมวันอาเซียน

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562
1/ 2563
12,000
18,000
-

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายวิทธิพงษ์ วันทา
นางปณิตา นาจาปา
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002-04/03 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

9,000

9,000

-

9,000

39,000

-

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

รวมยอดเงิน

นายสกุลสุข นึกชอบ

กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
รหัส

กิจกรรมรอง
ค่า
กิจกรรม
การเรียน
การสอน

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562

1/ 2563

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

002-05/01 กิจกรรมกีฬา กรีฑา สพม.28

-

-

300,000

-

นายสุรวุฒิ มีบุญ

002-05/02 กิจกรรมกีฬานักเรียนจ.ศรีสะเกษ

-

-

80,000

-

นายสุรวุฒิ มีบุญ

002-05/03 กิจกรรมกีฬา กรีฑาภายใน

-

100,000

-

-

นายวัฒนา ศรีจักร

โรงเรียน
002-05/04 กิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและ
ดี TO BE NUMBER ONE
002-05/05 กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต

3,000

-

-

-

นายเมธาวี สิงห์นาค

180,000

-

-

-

นายอภิชาติ เนตร
จันทร์

002-05/06 กิจกรรมจิตอาสา Make it up

-

-

-

6,000

for you
002-05/07 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

รวมยอดเงิน

183,000 100,000

380,000

นายปรัชญากร อินทร์
วัน
12,000 นางอุมาภรณ์ เชือ้ นัก
18,000

กิจกรมหลักที่ 6 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

002-06/01 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
002-06/02 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจา

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
2/2562 1/ 2563
54,000 54,000
-

ภาคเรียน
002-06/03 กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์

2,000

รหัส

กิจกรรมรอง

2,000

-

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

-

น.ส.พิมพิไล ฤกษ์ใหญ่

70,000 นายสุรวุฒิ มีบุญ
-

นายนนทวัฒน์ ชนะ
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บุตร
002-06/04 การจัดทาโปรแกรมระบบดูแล

500

500

-

-

น.ส.จารุพร พิมพา

ช่วยเหลือนักเรียน
002-06/05 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

4,000

-

-

-

นายอภิชาติ เนตร
จันทร์

60,500 58,500
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

รวมยอดเงิน

โครงการที่ 3 โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
รหัส

กิจกรรมรอง

003-01/01 กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

อืน่ ๆ

2/2562
2,250

1/ 2561
2,250

-

นางกฤษณา
คุณมาศ

2,500

-

-

นายทศวัฒน์
โพธิช์ ัย

4,750

2,250

การสอน
003-01/02 กิจกรรมพัฒนาครูผู้นาสู่การเรียน

การสอนแบบบูรณาการ
รวมยอดเงิน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและเหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
รหัส

กิจกรรมรอง

003-02/01 กิจกรรมอบรมพัฒนาการใช้สื่อ

การสอน นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
003-02/02 กิจกรรมพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
เพื่อการทาเอกสารการเรียนการ

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

2/2561
13,500

1/ 2562
-

-

นายกาลอธิป
จิตต์ตานุภาพ

582,620

582,620

-

น.ส.รุ่งรัตน์
ใจเต็ม
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สอน
รวมยอดเงิน

596,120

582,620

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
รหัส

กิจกรรมรอง

003-03/01 กิจกรรมพัฒนาการวิจัยทาง

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
5,000

1/ 2563
5,000

5,000

5,000

อื่นๆ

นายทศวัฒน์
โพธิ์ชัย

การศึกษา
รวมยอดเงิน

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครือ่ งตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
รหัส

กิจกรรมรอง

003-04/01 กิจกรรมนิเทศภายใน
003-04/02 กิจกรรมการสร้างเครืองมือวัดผล

หลากหลายและมีคุณภาพ
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
900

1/ 2563
900

5,400

5,400

6,300

6,300

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ชนนิกานต์ เชื้อ
ทอง
นางสุดารัตน์
พิมณุวงศ์

กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
รหัส

กิจกรรมรอง

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
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การสอน

003-05/01 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชน
วิชาชีพ (PLC)
รวมยอดเงิน

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
2,500

1/ 2563
2,500

2,500

2,500

นายทศวัฒน์
โพธิ์ชัย

กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
รหัส

กิจกรรมรอง

003-06/01 พัฒนาศักยภาพครูด้วยการส่งครู

เข้าร่วมอบรมในระดับต่างๆ
003-06/02 อบรมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(OD)
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

อื่นๆ

2/2562 1/ 2563
50,000 50,000
-

-

100,000

50,000

50,000

100,000

ผู้รับผิดชอบ

นางอรุณ อึ้งไชย
พร
นางอรุณ อึ้งไชย
พร

กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
รหัส

กิจกรรมรอง

003-07/01 การศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
003-07/02 กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่า
การสอน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
-

1/ 2563
150,000

6,250

6,250

6,250

156,250

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางอรุณ อึง้ ไชยพร
น.ส.สุดาวรรณ
กันทะมา

กิจกรรมหลักที่ 8 แพลตฟอร์มสร้างการศึกษาและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร
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รหัส

กิจกรรมรอง

003-08/01 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย

งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
-

อื่นๆ

1/ 2563
2,500

ผู้รับผิดชอบ

นายทศวัฒน์
โพธิ์ชัย

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2,500
รวมยอดเงิน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน

โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม
กิจกรรมหลักที่ 1 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
รหัส

กิจกรรมรอง

004-01/01 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา
004-01/02 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา
004-01/03 พัฒนาการเรียนรู้ห้องเรียน
นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
004-01/04 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ
ในศตวรรษ 21
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่า
การสอน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
6,750

1/ 2563
6,750

5,000
-

-

-

3,150

3,150

-

อื่นๆ

-

-

175,000

ผู้รับผิดชอบ

นางสุดารัตน์
พิมณุวงศ์
นางยุพิน ศรีภักดิ์
นายชัยวัฒน์
พรหมลิ

น.ส.ธีราพร คา
โสภา

14,900

9,900

175,000
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
รหัส

กิจกรรมรอง

005-01/01 กิจกรรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
005-01/02 กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ 2564
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

2/2562
10,000

1/ 2563
-

-

นางรัชนีกร
ปุณณาวรรธน์

10,000

-

-

นางรัชนีกร
ปุณณาวรรธน์

20,000

-

-

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
รหัส

กิจกรรมรอง

005-02/01 การจัดแสดงผลการดาเนินการ

ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562 1/ 2563
5,000

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นางปาริสา อร่าม
เรือง
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005-02/02

การอบรมเหลียวหลัง แลหน้า
มุ่งสู่การพัฒนาโรงเรียนกาแพง

005-02/03 การอบรมบริหารระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสถานศึกษา
smss
รวมยอดเงิน

10,000

-

นางรัชนีกร
ปุณณาวรรธน์

-

-

นายกาลอธิป
จิตต์ตานุภาพ

15,000

-

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
รหัส

กิจกรรมรอง

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่า
การสอน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

006-01/01 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนปรับอากาศ

2/2562
10,000

1/ 2563
11,000

006-01/02 กิจกรรมตรวจสภาพและ

79,000

79,000

ซ่อมแซมอาคารเรียน
006-01/03 กิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา

50,000

50,000

-

60,000

ห้องส้วม
006-01/05 กิจกรรมบอร์ดความรู้

10,000

10,000

006-01/06 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

30,000

5,000

ในอาคารเรียน
006-01/07 พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ

4,500

4,500

006-01/04 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
น.ส.พิมพิไล
ฤกษ์ใหญ่
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006-01/08 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซม

13,500

13,500

ห้องเรียนดนตรี
006-01/09 พัฒนาห้องเรียนดนตรีคุณภาพ
มาตรฐานสากล

46,500

46,500

006-01/10 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้

18,000

18,000

60,000

-

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้าน
งานโครงสร้างเหล็กและไม้ เพื่องาน
อาชีพ
006-01/11 กิจกรรมปรับปรุงห้องน้าโรงเรียน

นางพัชรี รจ
นัย
นายอภิชาติ
เนตรจันทร์
นายสมยศ
พิมณุวงศ์
นายสุรเดช
สิงห์โท

รวมยอดเงิน
321,500 297,500
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
รหัส

กิจกรรมรอง

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่า
การสอน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

อืน่ ๆ

006-02/01 พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2/2562 1/ 2563
2,500

006-02/02 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์

20,000

20,000

-

006-02/03 พัฒนาปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี

-

-

-

20,000

เก็บเสียง
006-02/04 กิจกรรมห้องเรียนมัลติมีเดีย

-

-

-

1,000,000

20,000

22,500

รวมยอดเงิน

-

ผู้รับผิดชอบ

นางกนิษฐา
วงศ์คา
นายสิทธิชัย
ศรีราช
นายอภิชาติ
เนตรจันทร์
นายเดชา นวล
รักษา

1,020,000

กิจกรรมหลักที่ 3 สถานศึกษาปลอดขยะ ห้องเรียนสะอาด โรงเรียนสะอาด บ้านพักครูสะอาด
รหัส

กิจกรรมรอง

งบที่ได้รบั จัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่า
การสอน
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

2/2562 1/ 2563
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006-03/01 กิจกรรมขจัดมลพิษพิทักษ์

25,000

25,000

-

สิ่งแวดล้อม
006-03/02 กิจกรรมรักษาความสะอาด

100,000

100,000

-

006-03/03 กิจกรรมลดพลังงานหาร 2

1,000

1,000

-

006-03/04 กิจกรรมบ้านพักครูน่าอยู่

-

-

-

รวมยอดเงิน

นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
นายเดชา นวล
รักษา
100,000 นายเดชา นวล
รักษา
100,000

126,000 126,000

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา
โครงการที่ 7 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1 สร้างจิตสานึก มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รหัส

กิจกรรมรอง

007-01/01 กิจกรรมเกษตรกรรมตามวิถีหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
007-01/02 กิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
รวมยอดเงิน

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2562
8,550

1/ 2563
8,550

-

24,000

24,000

-

32,550

32,550

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายปรัชญากร
อินทร์วัน
นายสุริยศักดิ์ ขัน
นาเลา

กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
รหัส

กิจกรรมรอง

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ 2563 หน้าที่

73

007-02/01 กิจกรรมสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้

“ศาสตร์แห่งพระราชา”
007-02/02 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและพื้นที่
ศึกษา
รวมยอดเงิน

2/2562
22,500

1/ 2563
22,500

76,500

76,500

99,000

99,000

-

นายสุริยศักดิ์ ขัน
นาเลา

-

นางภฤดา เลียบสูง
เนิน

โครงการที่ 8 โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
กิจกรรมหลักที่ 1 ชุมชนสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา
รหัส

กิจกรรมรอง

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายสถิต พงษา
ปาน
นายสถิต พงษา
ปาน

008-01/01 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

2/2562
-

1/ 2563
-

-

3,000

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
008-01/02 กิจกรรมให้บริการชุมชน

-

-

-

3,000

008-01/03 กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน

-

-

-

6,000

008-01/04 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อ

-

-

-

-

พัฒนาการศึกษา
รวมยอดเงิน

นายสถิต พงษา
ปาน
นายทศวัฒน์ โพธิ์
ชัย

12,000
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3.8 การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามงานประจา ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ
2 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่าย
กิจการพัฒนานักเรียน
3 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่าย
บริหารทั่วไป
4 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่าย
บุคคล
5 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณฝ่าย
นโยบายแผนงานและงบประมาณ
6 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ
โรงเรียน
7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย
8 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์
9 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา
10 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยี

งบทีไ่ ด้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

2/2562
2,250

1/ 2563
2,250

-

นางสมพร นวรักษา

5,000

5,000

-

น.ส.จันทร์จิรา รินทร

2,000

2,000

-

น.ส.จับจิต พิมพร

2,000

2,000

-

นางสุวรรณี กระจาย

10,000

10,000

-

นางสาวนันทิยา จิต
ตะโคตร์

9,000

9,000

-

18,000

18,000

-

25,000

25,000

-

22,500

22,500

-

น.ส.ประไพรัตน์ บุญ
ไทย
นางอุบลวรรณ
พวงอก
น.ส.ชนนิกานต์
เชื้อทอง
นายชัยวัฒน์ พรหมลิ

4,500

4,500

-

นางศุภานัน บารุงธน
รัชต์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ 2563 หน้าที่

75

11 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
25,000
วิทยาศาสตร์
12 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 36,000
สุขศึกษาและพละศึกษา
13 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 22,500
ภาษาต่างประเทศ
14 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงาน 2,250
เกษตร
15 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
2,250
งานคหกรรม
ที่

กิจกรรม

25,000

-

นางสุภาวดี วุฒิยาสาร

36,000

-

นายสุรวุฒิ มีบญ
ุ

22,500

-

น.ส.จันทร์จิรา รินทร

2,250

-

2,250

-

นายปรัชญากร อินทร์
วัน
นายนนทวัฒน์ ชนะ
บุตร

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2561
18,000

1/ 2562
18,000

-

22,500

22,500

-

22,500

22,500

-

6,750

6,750

-

22,500
22,500

22,500
22,500

-

6,750
22,500

6,750
22,500

-

27,000

27,000

-

9,000

9,000

-

26 กิจกรรมเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

-

-

228,000

27 กิจกรรมเช่าอุปกรณ์เครือข่าย

-

-

180,000

16 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์
17 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป์
18 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรายวิชา
ศิลปะ
19 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 กิจกรรมพัฒนางานทะเบียน
21 กิจกรรมซ่อมบารุงวัสดุ ครุภัณฑ์งาน
วิชาการ
22 กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว
23 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมุด
24 กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
วารสาร นิตยสาร
25 กิจกรรมซ่อมบารุงอุปกรณ์เครือข่าย

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

นายภูมินทร์ สุวรรณ
ศรี
นายเมธาวี สิงห์นาค
นายอภิชาติ เนตร
จันทร์
น.ส.สมหมาย ศรีสม
พร
น.ส.จตุรพร พันธ์งาม
นางสุดารัตน์ พิมณุ
วงศ์
นางยุพิน ศรีภักดิ์
น.ส.ดานุวลั ย์ ชุณ
หวงศ์สนิท
น.ส.ดานุวลั ย์ ชุณ
หวงศ์สนิท
นายกาลอธิบ จิตต์ตา
นุภาพ
นายกาลอธิบ จิตต์ตา
นุภาพ
นายกาลอธิบ จิตต์ตา
นุภาพ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ 2563 หน้าที่

76

28 กิจกรรมเช่าระบบเครือข่ายบริหาร
จัดการในสถานศึกษา
29 กิจกรรมเช่า Host และจด Domain
Name
30 กิจกรรมงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
31 กิจกรรมพัฒนางานออกจากราชการ
32 กิจกรรมแผนพัฒนางานรายบุคคล
(ID-Plan)
33 กิจกรรมพัฒนางานสานักงาน
ผู้อานวยการ
ที่

กิจกรรม

-

-

60,000

-

-

4,000

500
500

500
500

-

-

-

-

งบที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุน
ค่ากิจกรรมการเรียน
ค่ากิจกรรม
การสอน
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

2/2561
1,500
10,000
55,000
10,000

1/ 2562
1,500
10,000
55,000
10,000

-

2,000

2,000

-

41 กิจกรรมพัฒนางานคุณภาพงาน
สาธารณูปโภค
42 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ

30,010

30,010

-

7,500

7,500

-

43 กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน

-

1,000

-

44 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
45 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ

-

2,500

-

7,000

-

-

12,500

12,500

-

34
35
36
37
38
39

งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนางานประกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมดูแลความเรียบร้อย
กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
กิจกรรมพัฒนางานยานพาหนะ
กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
40 กิจกรรมพัฒนางานอนามัย

46 กิจกรรมจัดหา ซ่อมบารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์งานการเงิน

นายกาลอธิบ จิตต์ตา
นุภาพ
นายกาลอธิบ จิตต์ตา
นุภาพ
นางภฤดา เลียบสูงเนิน

นางสุวรรณี กระจาย
นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์

6,000
อื่นๆ

4,000
20,000

น.ส.อุไรวรรณ ชานิกุล
ผู้รับผิดชอบ

น.ส.ณฐพร ศรีบรู ณ์
นางอุมาภรณ์ เชือ้ นัก
นางธันยมัย มลัยไธสง
น.ส.ธัญทิพย์ ศรีนวล
นายสุรเดช สิงห์โท

นายสมคิด แสง
อรุณ
น.ส.ธัญทิพย์ ศรี
นวล
นายสุรเดช สิงห์โท
นายนนท์วัฒน์ ชนะ
บุตร
น.ส.พันเครือ
เจริญ
นางนงลักษณ์ สีหา
บุตร
นายนิติศาสตร์
สาราญ
นางมุจรินทร์ ทอง
อินทร์
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47 ค่าสาธารณูปโภค
48 ค่าจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมยอดเงิน

200,000 400,000
704,760

901,260

472,000

นางมุจรินทร์ ทอง
อินทร์
2,989,260 นางมุจรินทร์ ทอง
อินทร์
3,019,260

การขออนุมัติดาเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
1. การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่างานประจาหรือโครงการ จะจัดสรรให้ตาม เหตุผลความจาเป็นที่
จะต้องใช้ในภาระงานตามหน้าที่ กลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เบิกใช้งบประมาณได้ตามโครงการ/งาน/
กิจกรรมที่เสนอไว้ตามแผนปฏิบัติการประจาปีที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้ โดยก่อนการดาเนินกิจกรรมใดๆ ต้องทาบันทึก
ขออนุญาตดาเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม (ผง.7) พร้อมแนบแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ
และ/หรือ แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าใช้สอยของงานการเงินแนบมาเพื่อเสนอผู้ อานวยการ
โรงเรียนด้วย
2. กลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ประสงค์จดั โครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ หรือเพื่อสนอง
นโยบายของหน่วยเหนือ เนื่องจากไม่ได้เสนอโครงการและขออนุมัติเงินไว้ ให้จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมโดยทา
บันทึกขอเพิ่มโครงการ/งาน/กิจกรรม(ผง.8) พร้อมแนบโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียนในการใช้งบ
สารอง
3. หากกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ประสงค์จะขอเลื่อนหรือ ยกเลิกโครงการ/ งาน/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ขอให้บันทึกแบบขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/งาน/กิจกรรม(ผง.9) เสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน
4. การดาเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรม ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ หรือประสงค์
5. เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ สามารถทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ (ผง.13) โดยชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนได้
6. จะมีการปรับแผนการใช้งบประมาณทุกๆ 6 เดือน (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม และ 1 เมษายน –
30 กันยายน) โดยโครงการ/งาน/กิจกรรมใดที่ไม่ได้ดาเนินการตามปฏิทินงาน/โครงการ จะปรับงบประมาณส่วนที่ไม่ได้
ดาเนินการเป็นงบสารอง
7. งบประมาณที่เหลือจ่ ายในแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรมของทุกหน่วยงาน หลังจากมีการปรับแผนกลางปี
งบประมาณที่เหลือจ่ายจะถูกโอนเป็นงบสารอง
8. โครงการทีไ่ ด้รับอนุมัติงบประมาณไว้เพื่อแก้ปญ
ั หาหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลาที่จะดาเนินการปรากฏว่าปัญหานั้นๆหมด
ไปแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องจัดทาโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ อีกต่อไป เงินงบประมาณส่วนนั้นก็จะถูกโอนเป็นงบ
สารอง
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9. โครงการใดๆ ทีเ่ สนอของบประมาณไว้แต่ยังไม่ได้รบั การอนุมัติโครงการ เนื่องจากไม่มงี บประมาณเพียงพอใน
ตอนต้น โครงการนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นโครงการสารอง เมื่อมีการปรับแผนการใช้งบประมาณ มีงบสารองเหลือจากข้อ 4 ,
5 และ 6 ก็จะนาโครงการสารองมาพิจารณาเพื่อให้ดาเนินการโครงการต่อไป
10. การขออนุมัติจัดซือ้ จัดจ้าง ห้ามหน่วยงานต่างๆดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติดาเนินการโครงการ/
งาน/กิจกรรมจากผู้อานวยการโรงเรียน และให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) หน่วยงานที่ประสงค์จะจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เอง จะต้องบันทึกขออนุญาตดาเนินการจัดทาโครงการ/งาน/
กิจกรรม (ผง.7) พร้อมแนบแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ โดยระบุในแบบฟอร์มขออนุมัติการจัด ซื้อ
จัดจ้างว่าประสงค์จะจัดซื้อเอง ซึ่งราคาวัสดุ ครุภัณฑ์นั้นจะต้องมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท ถ้าราคาเกิน 5,000 บาท
จะต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมแบบฟอร์มขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุด้วย
2) การตกลงราคา ผู้เสนอขอซื้อสามารถระบุสเปคและยี่ห้อสินค้าได้
3) การสอบราคา ผู้ซื้อสามารถระบุสเปคสินค้าได้ แต่ไม่สามารถระบุยี่ห้อ
11. การยืมเงินโรงเรียนทดรองจ่ายในการดาเนินการโครงการ/งาน/กิจกรรมใดๆ หลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมขอให้รีบนาใบเสร็จมาเคลียร์คา่ ใช้จ่ายหักล้างหนี้ ภายใน 7 – 15 วัน
12. การใช้งบประมาณเพื่อดาเนินงาน/กิจกรรมใดๆ ขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
13. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดทาโครงการ/กิจกรรมใดๆ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรมเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์ม ผง.11 เพื่อนาเสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน ไม่เกิน 15 วันหลังวันสิ้นสุด
กิจกรรม
14. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละภาคเรียน ทุกกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานโครงการในภาพรวมเป็นรูปเล่ม ตามแบบฟอร์ม ผง.11 อีกครั้งหนึ่ง โครงการ/งาน/กิจกรรมใดๆ
ที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีง บประมาณให้รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละภาคเรียน โดยใช้
แบบรายงานการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรมระหว่างปี (ผง.10) โครงการละ 1 แผ่นแบบรายงาน และให้ทาสรุป
รายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามแบบฟอร์ม ผง.12
15. แบบฟอร์มของงานแผนงานที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องนาไปใช้มีดงั นี้
ผง.1 แบบวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
ผง.2 แบบกาหนดกิจกรรม/งาน/โครงการของกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ
ผง.3 แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์โรงเรียนกาแพง ปีงบประมาณ 2561 – 2563
ผง.4 แบบฟอร์มโครงการ ประจาปีงบประมาณ
ผง.5 แบบสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ ปีงบประมาณ
ผง.6 แบบบันทึกขออนุมัติดาเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.7 แบบขออนุญาตดาเนินการจัดโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.8 แบบขอเพิ่มโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.9 แบบขอเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.10 แบบรายงานการปฏิบัติโครงการ/งาน/กิจกรรมระหว่างปี
ผง.11 แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.12 แบบสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
ผง.13 แบบขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมการใช้งบประมาณ
ผง.14 แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัตงิ าน โรงเรียนกาแพง
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ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนกาแพง ได้นา
ระบบ KPS-SMART มาใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัตกิ ารฯ ซึ่งกาหนดให้มีการรายงาน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยใช้แบบรายงาน ผง.11 เป็น
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/งาน/กิจกรรม เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้ จ่าย
งบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดาเนินงานโรงเรียนประจาปี โดยใช้แบบรายงาน ผง.10 แบบ
รายงานการปฏิ บัติโครงการ/งาน/กิ จกรรมระหว่างปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า /ผลการ
ดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ ของแผน/งาน/โครงการที่กาหนดไว้ในแต่ละกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กาหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มีการ
รายงานตามกาหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
โรงเรียน เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ โดยใช้แบบรายงาน ผง.12 แบบสรุปรายงานโครงการ/งาน/กิจกรรม
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2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึน้ จริงกับเป้าหมายของโครงการ ที่กาหนดในแผนปฏิบัติ
การฯ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การประเมินผล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
- เก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบประเมินที่ จั ดทาขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่ว ยงาน เมื่อสิ้น สุ ดการ
ดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน
2.3 การจัดทารายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติ การฯ โดยดาเนินการจัดทารายงาน
การประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการฯ
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