
คํานํา 
 

แผนปฏิบัติการประจําป 255๙ ของโรงเรียนสิงหบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เลมนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการใชงบประมาณตาง ๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษากับสภาพปจจุบันของทองถิ่นและชุมชน อีกท้ังแนวนโยบาย จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการใชงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเนนการปฏิรูประบบการศึกษาและการ
เรียนรูโดยเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรยีนรู สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสงัคมสงผลใหคนไทยยคุใหม การดําเนินการปรบั
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จัดสรรงบประมาณท่ีเนนอุปสงคหรือผูเรียน 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองคการปกครองสวน
ทองถิ่น สวนราชการตางๆท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูล สงเสริมสนับสนุนทุกๆดานจนไดรับ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําป 255๙ เลมนี้จะสงผลท่ีดีตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมืออยางดียิ่ง   
 
 

    
                                                                                     นายพรชัย  ยิ้มพงษ 
                                                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหบุรี 
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             แผนท่ีโรงเรยีน ๒ 
             ขอมูลอาคารเรยีน ๓ 
             ขอมูลผูบริหาร ๕ 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

ความเปนมา 
 โรงเรียนสิงหบุรี ต้ังอยูเลขท่ี 118 หมู 1 ถนนสิงหบุรี-ลพบุรี ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 

รหัสไปรษณีย 16000 โทรศัพท 036-50717 โทรสาร 036-507172, website: sing.ac.th, E-mail: 
singburi_sch@yahoo.co.th สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปดสอนต้ังแตระดับ          
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีเน้ือท่ี 121 ไร 3 งาน 19 ตารางวา มีเขตพ้ืนท่ีบริการ 6 
อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภออินทรบุรี อําเภอพรหมบุรี อําเภอบางระจัน อําเภอทาชาง และอําเภอ           
คายบางระจัน 
 
ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

โรงเรียนสิงหบุรี เดิมชื่อโรงเรียนวัดพรหมสาคร ต้ังข้ึนเม่ือเดือนพฤษภาคม 2449 ไดรับการสนับสนุน
จาก พระสิงหบุราจารย (ลบ บัวสรวง) เจาคณะจังหวัดสิงหบุรีไดรองเรียนเจาหนาท่ีขออนุญาตต้ังสถานท่ีเรียน โดยมี
สามเณรสงวน ตอจรัส เปนครูใหญคนแรก สถานท่ีต้ังเดิมวัดพรหมสาคร ตําบลบางพุทรา อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี 
ปลายปพ.ศ.2452 ทางราชการยกฐานะเปนโรงเรียนประจําจังหวัดสิงหบุรี เมื่อแรกเปดสอน มีจํานวนนักเรียนชาย 
50 คน ไดจัดสอนเพียง 4 ชั้น อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเปนสถานท่ีเรียน ราชบุรุษบุญเหลือ บุญยานุตร            
เปนครูใหญ พระปลัดเขียวเจาคณะอําเภอเมืองสิงหบุรี เปนผูอุปการะการเรียนการสอน เรียนทุกวัน หยุดเรียน        
วันพระ 

-  1 มิถุนายน 2456 ต้ังชั้นมัธยมตน 
-  2 พฤษภาคม 2467 ต้ังชั้นมัธยมกลาง (มัธยม 5) 
- 19 กันยายน 2470 กระทรวงธรรมการ มีคําสั่งใหยุบโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดสิงหบุรี รวมกับ

โรงเรียนประจําจังหวัดชาย และแยกนักเรียนประถมชายและครูไปรวมสอนท่ีโรงเรียนสตรีเดิม ในจวนผูวาราชการ
จังหวัดและจัดเปนแผนกประถม  

สวนท่ีโรงเรียนประจําจังหวัดเดิมในวัดพรหมสาครจัดเปนแผนกมัธยม และเปนท่ีต้ังของโรงเรียนประจํา
จังหวัดสิงหบุรี 

- ปลายป พ.ศ.2474 ไดกอสรางอาคารเรียนข้ึน 1 หลัง มีพระประชากรบริรักษ ผูวาราชการจังหวัด  
ขุนสมรรถคุรุการ ศึกษาธิการจังหวัดเปนผูใหการสนับสนุน และนายกวย ปาลวัฒน คหบดีตําบลบานไร อําเภออินทร
บุรี บริจาคเงิน 3,000 บาท มณฑลอยุธยาบริจาค 3,000 บาท เปดอาคารเรียน 

- เมื่อ 28 สิงหาคม 2475 และทางราชการไดต้ังชื่อโรงเรียนน้ีวา โรงเรียนสิงหวัฒนพาห เพ่ือเปน
เกียรติแกตระกูลปาลวัฒน 

- 22 มิถุนายน 2476 จังหวัดไดผอนผันใหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมตนเรียนปนกับนักเรียนชาย         
มีนักเรียนหญิงลงทะเบียนเรียนชั้นมัธยม 1 วันน้ีรวม 7 คน 

- 18 ธันวาคม 2477 แยกใหนักเรียนสตรีไปเรียนท่ีวัดโพธ์ิแกวนพคุณ 
 - 31 พฤษภาคม 2478 ธรรมการจังหวัด สั่งใหแยกโรงเรียนสตรีท่ีวัดโพธ์ิแกวไปเรียนท่ีศาลา          

การเปรียญวัดพรหมสาคร และมีการปนเขตนักเรียนชายหญิง ไมใหเลนปะปนกัน 
- 17 พฤษภาคม 2484 โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดสิงหบุรี แยกตนเองไปเปดทําการสอน  ณ วัดโพธ์ิ

ทอง บานบางแค 
- มีนักเรียนท่ีแยกมาจากโรงเรียนเดิม (โรงเรียนประจําจังหวัดสิงหบุรี) จํานวน 30 คน เปนนักเรียน   

ชั้นมัธยมสาม 14 คน ชั้นมัธยมสอง 16 คนครูท้ังหมด 4 คน และนางสาวสมจิตต เกตุพล   เปนครูใหญคนแรก 
- 24 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศรวมโรงเรียนสตรีสิงหบุรีกับโรงเรียนสิงหวัฒนพาห 

เปนโรง เรี ยนเดียวกัน ประเภทสหศึกษาและใหชื่ อว า  โรง เรียนสิงหบุ รี  สั งกัดกอง โรง เรียนรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2515 สถานท่ีต้ังแหงใหมน้ี เปนสนามบินชั่วคราวสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 อยูท่ี ตําบลบางมัญ หมูท่ี 1 เน้ือท่ีท่ีไดรับอนุญาตใหใช จํานวน 144 ไร 19 ตารางวา 



๒ 
 

 

 

- 29 กันยายน 2515 กรมสามัญศึกษา แตงต้ังให นายพนม ชุณหเสวี (อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา) 
อาจารยใหญโรงเรียนสิงหวัฒนพาหเดิม มาดํารงตําแหนงอาจารยใหญโรงเรียนสิงหบุรีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2515 

- กรมสามัญศึกษา ไดพิจารณาคัดเลือกใหโรงเรียนสิงหบุรีอยูในโครงการปรับปรุง ค.ม.ภ. รุน 1 
(โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในสวนภูมิภาค)ปการศึกษา 2517 - 2520 แลวจึงเปลี่ยนมาใช หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 จากการเขาสูโครงการ ค.ม.ภ. ทําใหไดรับการสนับสนุนใหมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ และครู-อาจารยมากข้ึน 

- ปจจุบันโรงเรียนสิงหบุรี ต้ังอยูเลขท่ี 118 หมูท่ี 1 ตําบลบางมัญ อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี บนเน้ือท่ี 
121 ไร 3 งาน 19 ตารางวา (ทางจังหวัดสิงหบุรีไดขอเน้ือท่ีกอต้ังสํานักงานของทางราชการ 22 ไร 1 งาน)         
มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง โรงฝกงาน 10 หลัง โรงฝกพลศึกษา 1 หลัง อาคารศูนย
กีฬา 1 หลัง หอประชุม-โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุม-หอสมุด 1 หลัง บานพักครู 22 หลัง บานพักนักการภารโรง 
5 หลัง หองสวมนักเรียน 12 หลังหองอาบนํ้า 1 หลัง 

 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 อาคารเรียน 
2 คหกรรม 
3 อุตสาหกรรมศึกษา 
4 ศิลปะ 
5 สหกรณ 
6 เกษตรกรรม 
7 โรงอาหาร - หอประชุม 
8 บานพักคร ู
9 บานพักภารโรง 
10 สวมนักเรียน 
11 อาคารชั่วคราว 
12 โรงอาหาร 
13 เรือนเพาะชํา 
14 ประปาโรงเรียน 

15 อาคาร 100 ปพระธรรมสิงหบุราจารย 
16 สนามบาสเกตบอล 
17 สนามฟุตบอล 
18 เสาธง 
19 ศาลาพุทธสิงหมงคล 
20 สนามเทนนิส 
21 โรงเก็บรถ 
22 สระนํ้าและศาลากลางนํ้า 
23 หอวัฒนธรรม 
24 หอประชุม 
25 อาคาร 5  
26 โรงยิม 
27 อาคารศูนยกีฬากรมสามัญศึกษา 
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ตารางแสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารช่ัวคราว 

ลําดับที่อาคาร แบบ จํานวน งบประมาณ 
สรางเม่ือ 

พ.ศ. 
สภาพอาคาร 

ดี พอใช ชํารุด 
อาคารเรียน 
หลังท่ี 1 

 
 

 
1 

 
6,000 

 
2474 

 
 

  

หลังท่ี 2  1      
หลังท่ี 3  1      
หลังท่ี 4  1      
หลังท่ี 5  1      
หอประชุม 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  
 

โรงฝกงาน 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  

หลังท่ี 2  1      
หลังท่ี 3  1      
หลังท่ี 4  1      
หลังท่ี 5  1      
โรงพลศึกษา 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  

โรงอาหาร 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  

สวม 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  

หลังท่ี 2  1      
หลังท่ี 3  1      
หลังท่ี 4  1      
หลังท่ี 5  1      
หลังท่ี 6  1      
หลังท่ี 7  1      
หลังท่ี 8  1      
หลังท่ี 9  1      
หลังท่ี 10  1      
สนามฟุตบอล 
สนามท่ี 1 

  
1 

   
 

  

สนามบาสเกตบอล 
สนามท่ี 1 

  
1 

   
 

  

สนามท่ี 2  1      
สนามท่ี 3  1      
สนามท่ี 4  1      
สนามท่ี 5  1      
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ลําดับที่อาคาร แบบ จํานวน งบประมาณ 
สรางเม่ือ 

พ.ศ. 
สภาพอาคาร 

ดี พอใช ชํารุด 
สนามเทนนิส 
สนามท่ี 1 

  
1 

   
 

  

สนามท่ี 2  1      
สนามท่ี 3  1      
สนามท่ี 4  1      
บานพักภารโรง 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  

หลังท่ี 2  1      
หลังท่ี 3  1      
หลังท่ี 4  1      
บานพักครู 
หลังท่ี 1 

  
1 

   
 

  

หลังท่ี 2  1      
หลังท่ี 3  1      
หลังท่ี 4  1      
หลังท่ี 5  1      
หลังท่ี 6  1      
หลังท่ี 7  1      
หลังท่ี 8  1      
หลังท่ี 9  1      
หลังท่ี 10  1      
หลังท่ี 11  1      
หลังท่ี 12  1      
หลังท่ี 13  1      
หลังท่ี 14  1      
หลังท่ี 15  1      
หลังท่ี 16  1      
หลังท่ี 17  1      
หลังท่ี 18  1      
หลังท่ี 19  1      
หลังท่ี 20  1      
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ขอมูลผูบริหาร 

1) ผูอํานวยการโรงเรียน ปการศึกษา 2555 มีผูอํานวยการโรงเรียนดํารงตําแหนง คือ 
นายพรชัย  ย้ิมพงษ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (คม.) สาขา การบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ี

โรงเรียนน้ี ต้ังแต ๒๖ ธันวาคม 255๖ จนถึงปจจุบัน 

ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนสิงหบรุี มีดังน้ี 
นายพนม  ชุณหเสวี   1 สิงหาคม 2515-15 มิถุนายน 2520 
นายชลิต  เจริญศร ี   1 สิงหาคม 2520-8 ธันวาคม 2531 
นายเจริญ  สุขเกษม   9 ธันวาคม 2531-14 ตุลาคม 2532 
นายเมือง  ทองย่ิง   15 ตุลาคม 2532-13 ตุลาคม 2535 
นายเฉลิม  ขวัญเมือง   14 ตุลาคม 2535-30 กันยายน 2539 
นายละเอียด  กันทริกา   1 พฤศจิกายน 2539-25 ธันวาคม 2541 
นายปรีชา  จาดศร ี   3 มกราคม 2542-2543 
นายคมสัน  ทองประเสริฐ  2543-2546 
วาท่ีรอยตรีสุวิช  พ่ึงตน   2546-2550 
วาท่ีรอยตรีไพศาล  ประทุมชาติ  10 มีนาคม 2551-8 ตุลาคม 2554 
นายปราโมทย  วุฒิวิชญานันต  ๙ ธันวาคม 2554- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
นายพรชัย  ย้ิมพงษ   ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ปจจุบัน 

2) รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 4 คน ไดแก 

2.1 นางภัคสิณี  ลักษณะพันธพงศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขา นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร รับผิดชอบฝายบริหารงานวิชาการ 

2.2 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา 
บริหารการศึกษา รับผิดชอบฝายบริหารงบประมาณ 

2.3 จาสิบเอกจาตุรงค กุลแกว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขา บริหารการศึกษา 
รับผิดชอบฝายบริหารงานกิจการนักเรียน 

2.4 นายจําเรียง  หลําริ้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ค.ม.) สาขา บริหารการศึกษา รับผิดชอบ
ฝายบริหารงานท่ัวไป 



๖ 
 

 

การบริหารจัดการศึกษา  
โรงเรียนสิงหบุรี แบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ฝาย ไดแก  
1.  ฝายบริหารงานท่ัวไป 
2.  ฝายบริหารงานวิชาการ 
3.  ฝายบริหารงบประมาณ 
4.  ฝายบริหารงานบุคคล 

หลักการบริหารจัดการศึกษา  

ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA และ 
SBM ดังน้ี 

การบริหารตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนสิงหบุรี มีการบริหารโรงเรียนโดยใชกระบวนการ PDCA ประกอบดวย "การวางแผน" 
อยางรอบคอบ เพ่ือการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไป แลวจึงตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลท่ีสุด 
จะจัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได จะดําเนินการมองหาวิธีการปฏิบัติใหมหรือใชความ
พยายามใหมากข้ึนกวาเดิม โดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

1. วางแผน (Plan) โรงเรียนสิงหบุรีมีข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวขอ
ท่ีตองการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม ๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
พรอมกับพิจารณาวามีความจําเปนตองใชขอมูลใดบาง เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงน้ัน โดยระบุวิธีการเก็บขอมูล
ใหชัดเจน นอกจากน้ี โรงเรียนไดวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวม แลวกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว การวางแผนของโรงเรียนสามารถคาดการณสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ท้ังในดานแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแลว โรงเรียนมีการวางแผนท่ีชวยให
รับรูสภาพปจจุบัน พรอมกับกําหนดสภาพท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต ดวยการผสานประสบการณ ความรู และ
ทักษะอยางลงตัว โดยโรงเรียนมีการวางแผนหลัก ๆ ดังน้ี 

1.1 วางแผนอนาคต เปนการวางแผนสําหรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือกําลังจะเกิดข้ึน 
อันไดแก จัดทําแผนสรางหองเรียนพิเศษตาง ๆ การจัดแผนการเรียนนิติ – รัฐศาสตร และการสนับสนุนสงเสริมการ
ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือใหตอบสนองกับโลกปจจุบัน เปนตน 

1.2 วางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เปนการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบันเพ่ือสภาพท่ีดีข้ึน ซึ่งโรงเรียนไดจัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนเปนหลัก ไดแก แผนงานจัดซอมแซมอาคารเรียน ปรับปรุงหองนํ้า หองสวม เปลี่ยนแปลงระบบ
การใชหองปฏิบัติการ หองเรียนพิเศษ จัดระเบียบการใชทรัพยากรในสวนตาง ๆ ของอาคารสถานท่ีเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนตน 

2. ปฏิบัติ (DO) โรงเรียนไดดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวใน
แผนงาน/โครงการท่ีไดจัดทําไว โดยตรวจสอบระหวางการปฏิบัติ พรอมกับสื่อสารใหผูท่ีเกี่ยวของรับทราบ เพ่ือดู
ความคืบหนาท่ีเกิดข้ึน โดยจัดทําแบบติดตามการปฏิบัติงานแตละฝาย/งาน/กิจกรรม หากเปนการปรับปรุงใน
หนวยงานผูบริหารจะมีการแจงหรือประกาศไวเมื่อถึงกําหนดการดําเนินงาน หรือในท่ีประชุมครู เพ่ือจะไดม่ันใจวา
โครงการ/งาน/กิจกรรมตาง ๆ เกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด  

3. ตรวจสอบ (Check) โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบ ไดแก การประเมินผลท่ีไดรับจาก
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากฝาย/งาน/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว สงแบบ
ประเมินผลเขาสูการตรวจสอบ ซึ่งโรงเรียนจะดําเนินการสรุปภาพรวมและผลของการปฏิบัติงานเปนระยะ ทําให
ทราบวาการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวหรือไม การตรวจสอบดังกลาว มี
ระยะเวลาทุก 3 เดือน ขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบจะนําไปวิเคราะหเพ่ือหามาตรการแกไขในลําดับตอไป 
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4. ดําเนินงานใหเหมาะสม (Act) โรงเรียนดําเนินการใหทุกฝาย/งาน/กิจกรรม นําผลการ
ประเมินท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลไปดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู 2 กรณี 
คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนําแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัติน้ันมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนไปอีก ซึ่งหมายถึง
สามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดีย่ิงข้ึนก็ไดแตถาหากเปน
กรณีท่ีสอง ซึ่งก็คือผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว ฝาย/งาน/กิจกรรม จะนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมา
วิเคราะห และพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไป  

การบริหารตามกระบวนการ SBM (School – Based Management) 
แนวทางการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ท่ีโรงเรียนสิงหบรุีนําไปปรับใช

ดําเนินการ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 
1. วิเคราะหศักยภาพของโรงเรียน 
2. กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย 
3. กําหนดกลยุทธ วางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ 
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
5. ประเมินตนเองประเมินภายใน 
6. รายงานประจําปรายงานการประเมินตนเอง 

จากกระบวนการดังกลาวสามารถนํามาเขียนเปนแผนภูมิใหเห็นความสัมพันธท่ีเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการปฏิรูปการเรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดดังน้ี 
 

แผนภูมิกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
SBM (School – Based Management) 

 
 
 

      ♦  การมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 

           ♥ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           ♥ ผูบริหาร  ครู - อาจารย 

           ♥ นักเรียน 

           ♥ ผูปกครอง 

           ♥ ชุมชน 

           ♦  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 

           ♥ การทํางานเปนทีม 

           ♥ การสรางทีมงานและพัฒนาทีมงาน 

           ♥ การพัฒนาวิชาชีพ 
 

      ♦  การแสดงภาระงานที่ตรวจสอบได 

           ♥ เปนประชาธิปไตย โปรงใส ตรวจสอบได 

           ♥ รายงานผลการดําเนินงาน 

การบริหารโดยใช 

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) 
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ขอมูลบุคลากร ครู และนักเรียน 
ตารางแสดงจํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียนจําแนกตามรายช้ันและเพศ ปการศึกษา 255๘  
(ขอมูล 10 มิถุนายน 255๘) 

ช้ัน จํานวนหองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

เฉลี่ยตอหอง 
ชาย ตอหอง รวม 

ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 1 12 224 281 505 42.08 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 12 208 300 508 42.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 12 227 312 539 44.92 
รวม 36 659 893 1552  
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 12 193 300 493 41.08 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 12 187 285 472 39.33 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 12 172 311 483 40.25 
รวม 36 552 896 1448  
รวมทั้งสิ้น 72 1,211 1,789 3,000  

 
ตารางแสดงจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูตอนักเรียนและหองเรียน (ขอมูล 12 พ.ค. 58) 

ที่  ประเภท / ตําแหนง 
เพศ 

รวม 
วิทยฐานะ จําแนกตามการศึกษา 

ชาย หญิง คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 
ครู

ผูชวย 
ต่ํากวา  
ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1 ผูบริหารสถานศึกษา                         
   - ผูอํานวยการ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
   - รองผอํานวยการ 3 1 4 0 4 0 0 0 0 1 3 0 
  รวม 4 1 5 0 5 0 0 0 0 1 4 0 
2 ผูสอน                         
  คณิตศาสตร 3 16 19 0 10 3 5 1 0 14 5 0 
  ภาษาตางประเทศ 1 14 15 0 7 7 2 1 0 13 2 0 
  ภาษาไทย 3 13 16 0 8 4 2 2 0 12 4 0 
  วิทยาศาสตร 8 16 24 0 7 7 10 0 0 12 12 0 
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 12 17 0 12 1 3 1 0 12 5 0 
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 11 16 0 11 4 1 0 0 12 4 0 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 9 4 13 0 6 7 0 0 0 12 1 0 
  ศิลปะ 5 3 8 1 4 1 2 0 0 6 1 0 
  งานแนะแนว 1 3 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 
  งานหองสมุด 0 3 3 0 2 1 0 0 0 3 0 0 
  ครูอัตราจาง 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
  ครูตางชาติ 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  รวม 43 104 147 1 69 35 27 5 0 102 36 0 
3 บุคลากร                     

 
  

   - ลูกจางประจํา 5 1 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
   - เจาหนาท่ี 2 8 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 
   - ลูกจางชั่วคราว 11 17 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 
  รวม 18 26 44 0 0 0 0 0 33 10 0 0 
  รวมทั้งสิน้ 65 131 196 1 74 35 27 5 33 113 40 0 



๙ 
 

 

 



สวนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา 

 
นโยบายของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เมื่อวันศุกรท่ี 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ดังน้ี 

ขอ 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญย่ิงยวดในอันท่ีจะเชิดชู
สถาบันน้ีไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทาง
สังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือ
ประสงครายมุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงความรูสานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก 
ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน 
ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ สงเสริมใหเจาหนาท่ีสถาบันศึกษา ตลอดจนหนวยงาน
ท้ังหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษและเกิดประโยชนในวง
กวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด 

ขอ 3. การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเน่ืองจากการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสราง

ความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของ

รัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีไดประกาศไว
แลว 

ขอ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและ
คุณธรรมควบคูกัน ดังน้ี 

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนน
การเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมลา และพัฒนากาลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังใน
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาให
มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาส แกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม โดยให
สถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ี
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให



 

เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนในดานความรูทักษะ 
การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนให
มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะมาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนตน รวมท้ังปรับระบบการ
ประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 

4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทใน
สังคมไทยอยางย่ังยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย 
นาไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติตลอดจนเพ่ิมมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะ
ใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.5 สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีนํ้าใจนักกีฬา 

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันในระดับ
นานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ 

ขอ 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพน

กําหนดภายในสิ้นปน้ี และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว โดย
ติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวต้ังแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน รวมท้ังจะดูแลไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา 
เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค 

6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไวโดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีใหความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพรอมในการดาเนินงานรวมท้ังนาแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาดวยเพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมย่ังยืนหรือ
สรางภาระหนาสาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส 
เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณต้ังแตระดับกระทรวงจนถึงระดับ
ทองถ่ิน เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจาย
ท่ีสูญเปลา 

ขอ 10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 



 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนการปฏิบัติงานท่ียืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใสชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบ
ราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแตระยะเฉพาะหนาไปตามลาดับความจําเปน และตามท่ีกฎหมาย
เอ้ือใหสามารถดําเนินการได 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริหารเชิงรุกท้ังใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลางศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการท่ีหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรูมีการสราง
นวัตกรรมในการทางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงต้ังและโยกยายบุคลการภาครัฐวางมาตรการปองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝาย
ตางๆ 

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริตเชน ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใชเวลานานซ้ําซอน และเสียคาใชจาย
ท้ังของภาครัฐและประชาชน 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแตงต้ังรัฐมนตรีตามประกาศ 
ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2558 โดยแตงต้ังให พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คงความเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2558  

เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสวนภูมิภาค และขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตอเด็กเยาวชน ประชาชน และการ
พัฒนาประเทศโดยรวม 

 
ทัศนคติในการทํางาน 

เหตุผลและความจําเปนท่ีเกิดข้ึนกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบันได
เขามาบริหารประเทศ เน่ืองจากสถานการณบานเมืองอยูในสภาวการณไมปกติ ตองชวยกันยุติความขัดแยงและปฏิรูป
ประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษาน้ัน ถือวาเปนพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจากการปฏิรูป 11 ดานของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ เพราะการศึกษาเปนพ้ืนฐานของความม่ันคงย่ังยืนในการปฏิรูปประเทศตองใชเวลานานและ 
ตองมีแผนปฏิรูปท้ังระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว การทรวงศึกษาธิการตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษา 



 

โดยคํานึงถึงอนาคตฃองนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ใหมีชีวิตท่ีสดใสและสามารถแขงขันกับนานาชาติได ตอจากน้ี 
ตองขอทุกคนสละเวลามากข้ึนเพราะมีงานเรงดวนท่ีตองทา ตองการผลลัพธมากข้ึน เร็วข้ึน และตองสื่อสารกันเพ่ือลด
ความรูสึกขัดแยงท้ังหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูท่ีผลงานแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา
ประกอบดวย 2 สวนคือ นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพรเจาอยูหัวฯ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเปนแนวทางปฏิบัติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังน้ี 
1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
2. “ใหครูสอนเด็กใหมีนํ้าใจกับเพ่ือน ไมใหแขงขัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวาใหเด็กท่ีเรียนเกง

กวาชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา 
3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเกี่ยวของ นอมนํากระแสพระราชดํารัสมาเปน

กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระราชดํารัสท้ัง 3 ประการใหบังเกิด
ผลเปนรูปธรรม และเปนเสนทางสูความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตอไป 

 
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององคกรหลัก และหนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีตอง
สอดคลองและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการศึกษาดังน้ี 

1. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากท่ีสุด สวนท่ีเหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป 
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานท่ีไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. รางปรับหลักสูตร/ตารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมคา 
5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา สามารถเขาทํางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean Economic Community : AEC ) ใหทันป 2558 เพ่ือชวยแกปญหาการวางงานและปญหาสังคมได 
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีทาใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข 
7. ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็ก 
8. ลดความเหลื่อมลา จัดการศึกษาใหท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง 
10 .การเรียนไมใชเพ่ือการสอน แตเรียนใหไดทักษะชีวิต สามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน 
 

แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายท่ัวไป 17 เรื่อง 
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม 

1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจน 
1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง

และงานท่ีตองดําเนินการกอน/หลัง เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ 
1.3 ตองมีฐานขอมูลท่ีดี ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ต้ังแตหนวยงานยอยข้ึนมาจนถึงหนวยงานหลัก

และทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาตองรูความตองการจางงานของตลาดแรงงานในแตละสาขาวิชา 
1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดาเนินงานท่ีผานมาใหชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะหจะ 

ชวยใหการแกไขปญหาไดดวยวิธีหน่ึงวิธีเดียว 



 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไมสัมฤทธ์ิผลใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานท่ีผานมา แลว
วิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาท่ีหลากหลายเชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน ปญหาอยูท่ีครู ปญหาอยูท่ีพอแม 
ปญหาอยูท่ีสภาวะแวดลอมซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหน่ึงวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 
3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดารอในสวนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือ

สวนท่ีเกี่ยวของ 
3.2 โครงการพระราชดําหริของพระบาทสมเด็จพระ เจาอ ยูหั วฯ สมเด็จพระนางเจ า

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศพระองคใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการฯ หรือใหการสนับสุนน ตอง
สามารถอธิบายท่ีมา เหตุผล และความสําคัญของโครงการใหนักเรียนนักศึกษารูและเขาใจหลักการแนวคิดของโครงการ
ไดชัดเจน รวมท้ังถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี 

3.3 สงเสริมใหมีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนท่ีเกี่ยวของ 
โดยการเรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดารงชีวิต พรอมท้ังสามารถเผยแพรขยายผลตอไปได 

3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางอุดมการณรักชาติ และสถาบันหลัก
ของชาติ 

4. งบประมาณ 
4.1 งบลงทุน 

1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2559 
2) การใชงบประมาณ เมื่อไดรับแลวตองเรงดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดการ 

กระจายงบประมาณในพ้ืนท่ี 
4.2 งบกลาง 

1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาท่ีจําเปน 
2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.3 การใชงบประมาณในการดาเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบไดซึ่งรัฐบาลจะ
แตงต้ังคณะกรรมการและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการแตงต้ังคณะกรรมการ คตร. 
เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และชวยการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปรงใสและถูกตอง 

5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
5.1 จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยปฏิบัติงานอาทิ 

การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากข้ึน 
2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคาสั่งไปยังหนวยรอง

และหนวยปฏิบัติไดทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง 
3) ใหมีการรายงานท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบท่ีมีอยูเสมอ 

5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ 
1) เสมาสนเทศ เปนการสื่อสารประชาสัมพันธภายในองคกร คือ การสรางความเขาใจ

ภายในองคกร หนวยงาน 
2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การสรางความเขาใจ

กับประชาชน 
6. อํานวยเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอสถานศึกษา 

ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ท้ังท่ีเกิดในสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวงตอตาน



 

ผูบริหาร นักเรียนเจ็บปวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยท่ีเกี่ยวของกําหนด
มาตรการ วิธีการข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหาตลอดจนสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองแก
ผูเกี่ยวของ ใหทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความเขาใจอยูเสมอ ซึ่งเบื้องตนตองมีรายละเอียดดังน้ี 

1) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติท่ีชัดเจน 
2) มีวิธีการ ข้ันตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว 
3) สํารวจระบบท่ีมีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ 
4) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับชั้นอยางรวดเร็ว 

7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ใหเขามามีสวน
รวมดําเนินการจัดการศึกษาใหครบวงจร เชน รวมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางาน
ระหวางกาลังศึกษาและการรับเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ของแตละสวนราชการ 
8.1 ใหมีการทบทวนหนาท่ีการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพ้ืนท่ีใหครบถวน 
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งท่ีตองรูและสิ่งท่ียังไมรู ใหมีการแบงภารกิจใหชัดเจน 
8.3 กําหนดความตองการและสิ่งอานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง 

9.โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดาเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 

อยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรใหเรงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุมเปาหมาย

หลักนักเรียน นักศึกษา ใหมีความรู และสามารถใชในการสื่อสารเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา 

11. ใหมีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
11.1 ใหมีการดําเนินงานของศูนยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ

เขากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช
เปนชองทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

11.2 จัดใหมี CED ดาน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อเพ่ือสรางความ         
เขาใจความสนใจ และการประชาสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมายสงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรม
การเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ จัดการเรียนการสอน การสรางความรูความเขาใจท่ีดี ทาใหเด็กเกิดความ
สนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
13.1 ใหมีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของหนวยงานและสถานศึกษา

ทุกระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานและสถานศึกษา ตองจัดใหมีแผนรักษาความปลอดภัย

ใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสําคัญและสภาพปญหาภัยคุกคามของแตละพ้ืนท่ี และมี
การซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ 

14. ใหลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
14.1 ใหนอมนากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพ่ือใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรูและ

เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข 



 

15. การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนใหมีระบบการประเมินผลงาน 
ความกาวหนา และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของครูผูสอนใหสามารถวัดผลไดจริงสอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเรียน ท้ังดานความรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและทักษะชีวิต 

16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตใหเรงรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนท่ีเกี่ยวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว 
อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครองใหจัดระบบการทาระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและผูปกครองใหเปน
ปจจุบัน เพ่ือเปนระบบดูแลนักเรียนและชวยแกไขปญหาท่ีตัวผูเรียนและครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวท่ี
ประสบเหตุภัยแลงอุทกภัยตาง ๆ และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพ้ืนท่ีในการใหความชวยเหลือ
บรรเทาปญหาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอไป 

 
นโยบายเฉพาะ: การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. การแกไขปญหาเด็กประถม อานไมออกเขียนไมได 
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา โดยใช

แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 
2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ข้ึนไปตองอานคลองเขียน 

คลอง 
2. การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ 

1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันท่ีชัดเจน 
2) เด็กท่ีออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเน่ือง หรือออกไป

ทํางานตองสงเสริมใหไดรับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขายประสานการติดตามอยางเปนระบบ 
3. ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 

1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมีกิจกรรมเพ่ิมภาระ 
นักเรียนในเวลาท่ีเหลือ 

2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความ 
ถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน เพ่ือใหผอนคลายและมีความสุข 

3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจาเพ่ือการสอบอยางเดียว เพ่ือสรางภูมิตานทานใหกับ 
เด็กยุคโลกไรพรมแดน 

4. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนท่ีมีครูสอนไมครบชั้น ใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
(Distance Learning Information Technology : DLIT) อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางท่ีมีคุณภาพ 

5.การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใชโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ((Distance Learning 
Television : DLTV) และผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ดวย
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) 

6.การประเมินครู นักเรียน โรงเรียนใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของ
ครูท่ีตองเพ่ิมข้ึนตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมมายเคลื่อนท่ีจาก
สวนกลางเพ่ือชวยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน 
 
 
 



 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังน้ัน เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย         

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู
และทักษะท่ีแข็งแกรงและเหมาะสม เปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงข้ึนไป และการดารงชีวิตในอนาคต 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนด
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ดังน้ี  

๑. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัดการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

๒. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาส          
มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด เพ่ือใหมีความพรอมเขาสู
การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทางาน  

๓. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธกับเน้ือหา 
ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทาง
วิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู  

๔. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถและ
ทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเปน
ผูนาทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ 
สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ  

๕. เรงสรางระบบใหสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ                
เพ่ือการใหบริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอยางดี 

๖. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  

๗. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ท่ีมีขอมูล สารสนเทศ และขาวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม  

๘. สรางวัฒนธรรมใหมในการทางาน ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดี ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทา การมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษา
ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และ
องคกรสังคมอ่ืน  

๙. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจากคอรรัปชั่น ใหเปน
ปจจัยหนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบ ในความสําเร็จตามภาระหนาท่ี  

๑๐. มุงสรางพลเมืองดี ท่ีต่ืนตัว และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทาใหการศึกษานาการ
แกปญหาสําคัญของสังคม รวมท้ังปญหาการคอรรัปชั่น  

๑๑. ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพ              
เพ่ือไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลอง กับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต และจุดเนน ดังน้ี 



 

 
วิสัยทัศน  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล๑ บนพ้ืนฐานของความเปนไทย  
 

พันธกิจ  
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๒ ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคน

ไทย 12 ประการ  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบ ตอคุณภาพการศึกษา และ

บูรณาการการจัดการศึกษา  
 

เปาประสงค  
เพ่ือใหการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ

เปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนดเปาประสงค ดังน้ี  
๑. นักเรียนระดับระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

และมีคุณภาพ  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเปนธรรม  
๓. คร ูผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะท่ีเหมาะสม และทางานมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ  
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเปน

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
๖. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบท         

ของพ้ืนท่ี  
โดยมียุทธศาสตรในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร ไดแก  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับ 

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เปาประสงคที่ ๑ นักเรียนระดับระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ 

เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
กลยุทธ  

1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ  
1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

1.1.1 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ  
1.1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนวเพ่ือการศึกษา

ตอ และการประกอบอาชีพ ใหแกนักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษา อยางเขมแข็ง ตอเน่ือง และเปนรูปธรรม เพ่ือให



 

ผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตดานการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมท้ังสามารถปรับตัวได
อยางเหมาะสมและ อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

1.1.3 สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามวัย  
๑.๑.4 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอยางนอย        

๑ ภาษา เพ่ือใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู
มาตรฐานสากล  

1.2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา  
๑.2.1 สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทุก

ระดับทุกประเภท ใหมีประสิทธิภาพ 
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

ตองการ         ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ  
1.2.3 สงเสริมการนาหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา

หลักสูตร ใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม  
1.2.4 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่ง

อํานวยความสะดวก ท่ีหลากหลาย การมีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใชในการจัดการเรียนรูได เพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู              ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  

1.2.5 สงเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และ
ระบบการทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใชในการพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแก
ผูเรียน  

1.2.6 สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็ง  
1.2.7 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา  
1.2.8 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติใหมีความ

เขมแข็งและตอเน่ือง เปนรูปธรรม ใหมีขอมูลปอนกลับ และสามารถสะทอนคุณภาพของผูเรียน  
2. สรางแนวรวมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน  

2.1 สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหแกผูปกครองชุมชน สังคม 
และสาธารณชน  

๒.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

2.๓ ประสานสถาบันท่ีรับนักเรียนเขาศึกษาตอใหคัดเลือกอยางหลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

เปาประสงคที ่๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค  

เปาประสงคที ่๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 
 
 
 



 

กลยุทธ  
1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความตองการจาเปนของผูเรียน ชุมชน และบริบทของพ้ืนท่ี 
ท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหเปนโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนท่ี และมุงสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล  

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชพี ท้ังท่ีจัดเองและสรางความรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืน เพ่ือเปนการสงเสริมการมงีานทาของผูเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ใหสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน  

1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเปนเลิศ 
รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และรูปแบบการศกึษาทางเลือก ใหเหมาะสมกับความตองการจาเปนของผูเรียนแต
ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรปูแบบตาง ๆ  

1.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรยีนในพ้ืนท่ีพิเศษ เปนการเฉพาะตามสภาพ
ของพ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีสูง ชายแดน เกาะแกง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)  

2. เสริมสรางความเขมแข็งของระบบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแลชวยเหลือเด็ก
ดอยโอกาส และเด็กท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎรอยางเหมาะสม  

2.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ นักเรียนเปนรายบุคคล ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพใหมี
ประสิทธิภาพ และตอเน่ือง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสงตอนักเรียน  

2.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ใหผูเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูแบบตามตัวผูเรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ
หนวยงานท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.3 สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม ความประพฤตินักเรียน และระบบ
คุมครองนักเรียน รวมท้ังใหเชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ท่ีสัมพันธ  

2.4 ประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือจัดทาระบบดูแลชวยเหลือ และจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม สาหรับเด็กดอย
โอกาสท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลาน
ของแรงงานตางดาว เปนตน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เปาประสงคที ่๓ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ  

เปาประสงคที ่๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  
กลยุทธ  

๑. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครู  
1.1 ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชวงเปดภาคเรียน  
1.2 สงเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีจานวนครูไมเพียงพอ  
1.3 ประสานความเปนไปไดในการกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาสอน อยางนอย ๑ รายวิชาใน

โรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสม ชวยสอนในโรงเรียนท่ีครูไม
เพียงพอ  

1.4 ประสานและสงเสริมการทางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองคกรตางๆ เพ่ือจัดหาผู
มาชวยเหลือการทางานตางๆ ภายในโรงเรียน  



 

2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสาร
ของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

2.๑ เผยแพรองคความรู และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การสอน
คิดแบบตางๆ และการวัดประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล  

2.๒ พัฒนาครูใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยการ
ประยุกตใชสื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม  

2.๓ สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
และครู ท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอม ของโรงเรียน  

2.๔ สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนให
เกิดชุมชนแหงการเรียนรู  

2.๕ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน  
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจ เพ่ือใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน  

4.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ  
4.๒ สงเสริมความกาวหนาของครู ใหมีวิทยฐานะท่ีสอดคลองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

6. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ วางแผน สรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและจําเปนของโรงเรียน และสังคม  

6.๑ สรางความตระหนักกับองคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการสรรหา ยาย โอน 
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี และมีการวางแผนประชาสัมพันธ  

6.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูท่ีมีวิชาเอกตรงกับความตองการ สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือ
ผูเรียนท่ีมีความแตกตางหลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนท่ีมีความแตกตางกัน  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

เปาประสงคที่ ๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อน
การศึกษา      ข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

เปาประสงคที่ ๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทางานแบบบูรณาการ การบริหาร
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  

เปาประสงคที่ ๖ พ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  
กลยุทธ  

1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ  
1.๑ สงเสริมสนับสนุนใหสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถและมีความ

เขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสทิธิภาพ  
1.๒ บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานตางๆ ในสวนกลาง เพ่ือสงเสริม         

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทไดเพ่ิมข้ึน 
1.๓ พัฒนาระบบชวยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ  



 

1.๔ แกไขปญหาการบริหารจัดการงบประมาณท่ีไมเหมาะสม ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิบาล ไดอยาง
รวดเร็ว  

2. สงเสริมการมีสวนรวม  
2.๑ เรงสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา ถึงความจาเปน และประโยชนของการ

สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง ในการพัฒนาการศึกษา  
2.๒ สงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.๒.๑ ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับ การชวยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาดแคลน อยูในพ้ืนท่ีหางไกล ทุรกันดาร  

2.๒.๒ ประสานหนวยงานทุกภาคสวนใหเขามาชวยเหลือโรงเรียนท่ีมีความมุงมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แตมีความขาดแคลนมาก  

2.๓ สงเสริมการมสีวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. สงเสริมการใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
4. สงเสริมใหสถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคคณะบคุคล มีความรับผิดชอบตอผลการ

ดําเนินงาน  
4.๑ สงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคคณะ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ ท่ีนักเรียนในพ้ืนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  
4.๒ สรางชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของ กับองคกร องคคณะ

บุคคลท่ีเกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอยางตอเน่ือง  
ผลผลิต  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ  
๑) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา  
๒) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
๓) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
๔) เด็กพิการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
๕) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
๖) ผูท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยมีหนวยกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษาคือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 

๑๘๓ เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือใหภารกิจดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปญหาและ
รองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล  
จุดเนน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดจุดเนนการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยแบงเปน ๓ สวน ดังน้ี  
สวนที ่๑ จุดเนนดานผูเรียน  

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปน้ี  
๑.๑.๑ นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญา        

ท่ีสมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข  
๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี ๖ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓  



 

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ มีความสามารถดานภาษา อานออก เขียนได ดานคํานวณ 
และดานการใชเหตุผลท่ีเหมาะสม  

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดรับ การสงเสริมใหมีแรงจูงใจ        
สูอาชีพ ดวยการแนะแนว ท้ังโดยครูและผูประกอบอาชีพตาง ๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนท่ี) 
และไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู เหมาะสมตามชวงวัย  

๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ี
เหมาะสม  

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได  
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง  
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทางาน และสามารถปรับตัว

เขากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
๑.๓ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ดวย

รูปแบบท่ีหลากหลาย  
๑.๓.๑ เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบ ท่ีหลากหลาย ตามหลักวิชา  
๑.๓.๒ เด็กดอยโอกาสและเด็กในพ้ืนท่ีพิเศษ ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรูของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน  
๑.๓.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตร ีและศิลปะ  
๑.๓.๔ นักเรียนท่ีเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องคกร

วิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  

๑.๓.๕ เด็กกลุมท่ีตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุมครองและชวยเหลือ
เยียวยา ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย  

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรูตลอดชีวิต  
สวนที ่๒ จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๒.๑ ครูไดรับการพัฒนาองคความรู และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  
๒.๑.๑ ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบตางๆ และการวัดประเมินผล 

ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล  
๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยาง

เหมาะสม  
๒.๑.๓ ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน  
๒.๑.๔ ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิด

ชุมชนแหงการเรียนรู  
๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน  
๒.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น       

ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 



 

๒.๒ ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
๒.๓ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน  
๒.๔ องคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม  
สวนที ่๓ จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

๓.๑ สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดยมุงเนน
การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดาเนินงาน  

๓.๑.๑ โรงเรียนท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนของนักเรียนตํ่า
กวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทํา
หนาท่ีสงเสริมสนับสนุน และเปน ผูประสานงานหลัก ใหโรงเรียนทาแผนพัฒนาเปนรายโรง รวมกับผูปกครองชุมชน และ
องคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  

๓.๑.๒ สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  

๓.๑.๓ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อยางจริงจงั และตอเน่ือง  

๓.๑.๔ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อยางจรงิจัง และตอเน่ือง  

๓.๒ หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ สงเสริมการมสีวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๓.๒.๑ หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกระดับท้ังสวนกลาง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

๓.๒.๒ หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกระดับท้ังสวนกลาง สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามจุดเนนท่ีกําหนดไว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกําหนด
ตัวชี้วัดดังน้ี  
จุดเนนที่ 1 ดานผูเรียน  
1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล  
ตัวช้ีวัด  

 คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของการสอบ NT เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3  

 คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 3  

 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ สาหรับ  
o โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง เพ่ิมข้ึนไมนอยกวา รอยละ 5  
o โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลางเพ่ิมข้ึน รอยละ 3-5  
o โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย เพ่ิมข้ึนรอยละ 2-5  

 นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีกําหนด  
o โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง รอยละ 80  
o โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลางรอยละ 50  
o โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย รอยละ 30  



 

 นักเรียนทุกคนท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนานักเรียนอาเซียน  

 รอยละ 100 ของจานวนโรงเรียนท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล  

 จํานวนศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนยเครือขายเพ่ิมข้ึนครบทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใหเชื่อมโยงต้ังแตระดับหองเรียน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  

 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคน มีความเขมแข็งดานการประเมิน  
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจในความเปนไทย 
หางไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

 ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียนมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคลอง
ตามชวงวัย  
3. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล  

 รอยละ 80 ของนักเรียนพิการท่ีไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ  

 รอยละ 80 ของนักเรียนพิการผานการพัฒนาตามศักยภาพเปนรายบุคคล  
จุดเนนที่ 2 ดานครู  
1. ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะ  

 ครูกลุมเปาหมายจํานวน 123,688 คน มีองคความรูตามเน้ือหาท่ีกําหนดในระดับดีข้ึนไป  

 ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบ 4 กลุมสาระ จานวน 225 เขต สามารถนิเทศและชวยเหลือครูใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีม ีID Plan ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอยางนอย       
ปละ 2 ครั้ง  
2. ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา  

 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากลุม 10% ลางจานวน 3,000 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา  

 ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดีประจาตําบล) มีความรู 
ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีข้ึนไป  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ        
ทุกคน  
4. องคกรและคณะบุคคลที่เก่ียวของกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
ใหครูและผูบริหารสถานศึกษาบรรจุใหม/ยายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม  

 คณะอนุกรรมการขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จานวน 225 เขต มีการ
บริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
จุดเนนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ  
1. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธ์ิ เนนการกระจายอํานาจ การมีสวน
รวมและการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน  

 เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวา รอยละ 96 และงบลงทุนไมนอยกวารอยละ 87  



 

 สถานศึกษาทุกแหง (114 โรง) ในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน นิติบุคคล มีความสามารถ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิของการกระจายอํานาจท่ีรอยละ ๕๐  
2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากข้ึนไป รอยละ 80  

 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งตามกฏกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

 รอยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 3 ผาน การรับรองคุณภาพภาย
นอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  

 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกแหงมีผลงานท่ีเปนเลิศ  
 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดานที่ ๑  มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 
มาตรฐานที่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
๑.๒ มีนํ้าหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง  โรคภัย 

อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
๒.๑ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
๒.๔ ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานที่ ๓  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ รอบตัว 
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
๓.๓ เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติ         
สมเหตุผล   
 ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร 
๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 



 

๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ       

มาตรฐานที่ ๖  ผูเรียนมีทักษะในการทาํงาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
๖.๔ มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ  
      สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
     เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ 
     พัฒนาการทางสติปญญา 

๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ิน 
      มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ี 
      หลากหลาย 

๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ 
     ชีวิตดวยความเสมอภาค 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ ๘  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิด               

ท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
๘.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลผุล

สําเร็จตามเปาหมาย 
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 



 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ ความสนใจ 

 ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ  ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน 

๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
 ๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอยาง สม่ําเสมอ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 
มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ สะดวก พอเพียง              
อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
๑๑.๓  จัดหองสมุดท่ีใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู

แบบมีสวนรวม 
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด 
                    ในกฎกระทรวง 

๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ดานที่ ๓ มาตรฐานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู   

๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ 

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองคกรท่ีเกี่ยวของ 
ดานที่ ๔  มาตรฐาน อัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดข้ึน 

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงคและจุดเนนของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา 
ดานที่ ๕ มาตรฐานมาตรการสงเสริม 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันา และสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 
 



 

 
 
 

นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
วิสัยทัศน 
“ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เปนองคกรขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู 
ความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
พันธกิจ 

1. สงเสริมคานิยมหลักใหกับผูเรียน 
2. การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 
3. การพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานสูสากล 
4. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

คานิยมองคกร 
“ จิตบริการ สรางสรรคงานเปนทีม มีสติเชิงรุก ” 

STI Core Values 
S : Service Mind = จิตบริการ 
T : Team Work = สรางสรรคงานเปนทีม 
I : Integrity = มีสติเชิงรุก 

เปาประสงคหลัก 
1. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. พัฒนาผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูสากล 
3. ผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
4. ผูเรียนทุกคนมีคุณลักษณะตามหลักนิยมหลักของไทย 
5. คร ูผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามสมรรถนะจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
6. องคกรมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และกระจายอํานาจ 
 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืน,ฐาน 
กลยุทธท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสเต็ม 

ตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเนน “นักเรียนดัง บุคลากรดี องคกรเดน” 
ดานผูเรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 

๑. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา รอยละ ๓ 

๒. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับของมาตรฐาน CEFR 
๒.๑ รอยละ ๘๐ สําหรับโรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง 



 

๒.๒ รอยละ ๕๐ สําหรับโรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง 
๒.๓ รอยละ ๓๐ สําหรับโรงเรียนท่ีมีความพรอมตํ่า 

๓. มีความสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี ๒ อยางนอย ๑ ภาษา รอยละ ๑๐๐ 
๔. ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการอาน และเขียน ในระดับอานคลอง เขียนคลอง 
๕. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค สามารถใชความคิดใน

ระดับสูงไมตํ่ากวา รอยละ ๘๐ 
๖. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
๗. ผูเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามคานิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๘ 

ประการตามหลักสูตร 
๘. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานดานศิลปะ ดนตร ีกีฬา และอาชีพ อยางนอยดานละ ๑ ประเภท 
๙. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
๑๐. เด็กท่ีมีความตองการพิเศษอยางนอย รอยละ ๘๐ ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวย 

รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยแยกประเภทกลุมเปาหมายดังน้ี 
๑๐.๑ เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
๑๐.๒ เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 

และอัตลักษณแหงตน 
๑๐.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตร ีและศิลปะ 
๑๐.๔ นักเรียนท่ีเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องคกร

วิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

๑๐.๕ เด็กกลุมท่ีตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุมครองและชวยเหลือ
เยียวยา ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ดานผูบริหารสถานศึกษาและครู บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 

๑. ผูบริหารสถานศึกษา 
๑.๑ มีภาวะผูนาทางวิชาการในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๒ มีการบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส และตรวจสอบได 
๑.๓ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไดระดับ A๑ ของมาตรฐาน CEFR 
๑.๔ มีความสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร สื่อสาร และการเรียนรู เขาอบรมหลักสูตร UTQ 

ONLINE อยางนอย ๑ หลักสูตร 
๑.๕ มีคุณวุฒิทางลูกเสือไมนอยกวา ผูบังคับบัญชาลูกเสือข้ันสูง (วูดแบดจ ๒ ทอน) 
๑.๖ นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๑.๗ มีความสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลัก School Bsed Management (SBM) 

อยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูผูสอน 

๒.๑ ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และมีการพัฒนาตามแผน อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
๒.๒ ครูทุกคนจัดทําและใชแผนการจัดการเรียนรูครอบคลุมทุกมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดตาม

หลักสูตร 
๒.๓ มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 



 

๒.๔ ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาทางสติปญญา 
๒.๕ ใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในการจัดการเรียนรู 
๒.๖ มีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๒.๗ ใหคําแนะนา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียน ท้ังดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวย

ความเสมอภาค 
๒.๘ จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะและความสามารถท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๙ มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน อยางนอย ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๒.๑๐ มีผลงาน สื่อ นวัตกรรม ท่ีไดรับการยกยอง อยางนอยปละ ๑ ชิ้น 
๒.๑๑ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A ๑ สําหรับครูท่ัวไป และ B ๒ สําหรับ

ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 
๒.๑๒ ไดรับการนิเทศและสังเกตการสอนอยางนอย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

ดานสถานศึกษา องคกรเดน (High Quality Organization : HQO) 
๑. มีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งตอเน่ืองและย่ังยืน ครบทุกองคประกอบ 
๔. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเด็กท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเปน

รายบุคคล 
๕. มีแหลงเรียนรูและหองสมุดตามมาตรฐาน ๓ ดี ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๖. จัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูภายนอก 
๗. จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะสําคัญ

ตามหลักสูตร 
๘. มีภาคีเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับทองถ่ินระดับเขต ระดับประเทศ 

และระหวางประเทศ ไมนอยกวา ๒ ระดับ 
๙. มีการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (PMQA) 
๑๐. จัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
๑๑. มีการจัดบริการแนะแนวท่ีไดมาตรฐานการแนะแนว 
๑๒. มีการดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
๑๓. ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนเปน “๐” 
๑๔. ดําเนินการแกไขนักเรียนใหปลอด 0 , ร , มส. ตามระเบียบการวัดและประเมินผล 
๑๕. มีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศอยางนอย ๑ ชิ้น (Best Practice) 
๑๖. มีการสรางจิตสานึก และวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยใหแกผูเรียน โดยใหมีการปฏิบัติเปนรูปธรรมจน

เปนนิสัย 
 

การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติปงบประมาณ 2559  ของโรงเรียนสิงหบุร ี

วิสัยทัศน 
โรงเรียนสิงหบุรีเปนโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล   
สรางเยาวชนชั้นนําบนพ้ืนฐานความเปนไทยและพอเพียง 

ปรัชญา 
ปฺญา  ชีวิต  ปชฺโชโต   “ ปญญาเปนแสงสวางแหงชีวิต ”  



 

เอกลักษณของโรงเรียน 
สรางเยาวชน ใหมีความรูคูคุณธรรม นําสังคม 

สรางเยาวชน ใหมีความรูคูคุณธรรม หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูควบคูไป
กับคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ไดแก ความขยัน   ประหยัด ความซื่อสัตย  มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีนํ้าใจ 

นําสังคม หมายถึง เม่ือผู เรียนไดรับการศึกษาท่ีดี มีพรอมท้ังความรูและคุณธรรมแลว ตองรูจัก
ชวยเหลือผูอ่ืน คือ สังคมและประเทศชาติดวย 
 
อัตลักษณของนักเรียน 

SING    การสรางคุณภาพของนักเรียนทุกคนใหองอาจ “เย่ียงสิงห”  ท่ีแทจริง 
S  = SKILLS  ทักษะท่ีโรงเรียนตองการใหเกิดกับผูเรียน คือ การเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืนการ

แกปญหาได จัดการอารมณได มีสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
I   = INTELLIGENCE นักเรียนมีสติปญญา มีความเฉลียวฉลาด 
N  = NATIONALISM  นักเรียนมีความรักชาติ มีคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 12 ประการ 
G  = GO TO BE GOOD CITIZEN  นักเรียนเปนพลเมืองดีของสังคม และมีจิตสาธารณะ 
 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนการสอนท่ีมุงใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได อยางมีความสุข และ

เปนบุคคลแหงการเรียนรู 
2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักตนเอง  มีทัศนคติและ

กระบวนการคิดวิเคราะหท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะมีความเปนผูนํา และนักประชาธิปไตย 
3. สนับสนุนการใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารงานดวยระบบคุณภาพ TQA 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลอง เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
5. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6. ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7. ผูเรียนมีศักยภาพอยางหลากหลายเปนบุคคลแหงการเรียนรูและพัฒนาสูสากล 
8. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะมีความเปนผูนําและนักประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. ผูเรียนมีทัศนคติ คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักตนเอง สามารถดํารงชีวิต 

อยูในสังคมได อยางมีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทย 
10. ผูเรียนตระหนักเห็นคุณคาการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
11. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิต ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 



 

สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร   
2. ความสามารถในการคิด    
3. ความสามารถในการแกปญหา   
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค  

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย     
2. ซื่อสัตย สุจริต      
3. มีวินัย      
4. ใฝเรียนรู      
5. อยูอยางพอเพียง      
6. มุงมั่นในการทํางาน      
7. รักความเปนไทย       
8. มีจิตสาธารณะ 

 
คานิยมหลักของคนไทย 12  ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความ
พรอม เมื่อมีภูมิคุมกันท่ีดี 

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว        
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 



กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 (มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับโรงเรียน
มาตรฐานสากลและความ
ตองการของทองถ่ิน 

๑. ใหมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลและความ
ตองการของทองถ่ิน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากลและความตองการ
ของทองถ่ิน 
 

มฐ.ท่ี 10 
(10.1) 

 

ดี 

1.2  จัดทําหลักสูตรท่ีเนนดาน 
คณิตศาสตร -วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศท่ี 2 

๒. จัดใหมีหลักสูตรท่ีเนน 
คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศท่ี 2  

2. มีหลักสูตรท่ีเนนคณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร         ภาษาอังกฤษ 
และภาษาตางประเทศท่ี 2 

มฐ.ท่ี 10 
(10.2) 

 

ดี 

1.3  จัดทําหลักสูตรความเปน
เลิศเฉพาะทาง และหลักสูตร
ทางเลือก (MEP, IEP, ภาษา
ญ่ีปุน,ภาษาจีน, นิติรัฐศาสตร) 

๓. จัดใหมีหลักสูตรความเปน
เลิศเฉพาะทาง และหลักสูตร
ทางเลือก 
 

3. มีหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะ
ทาง และหลักสูตรทางเลือก 
 

มฐ.ท่ี 10 
(10.3) 

 

ดี 

1.4  บูรณาการหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทักษะชีวิต ในหลักสูตร 

๔. ดําเนินการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
และทักษะชีวิตในหลักสูตร 

4. มีหลักสูตรท่ีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และ
ทักษะชีวิตในหลักสูตร            ทุก
กลุมสาระและทุกวิชา 

มฐ.ท่ี 10 
(10.4) 

 

ดี 

     
1.5  พัฒนาหลักสูตรระดับ
หองเรียน (แผนการจัดการ
เรียนรู) 

๕. เรงดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรระดับหองเรียน
(แผนการจัดการเรียนรู) ใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ 
สอดคลองกับมาตรฐานการ
เรียนเรียนรูแตละกลุมสาระการ
เรียนรู และรายวิชา 

5. มีหลักสูตรระดับหองเรียน                
(แผนการจัดการเรียนรู) ท่ีมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ สอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนเรียนรูแตละกลุม
สาระการเรียนรูและรายวิชา 

มฐ.ท่ี 10 
(10.5) 

 

ดี 

 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

2.1 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผูเรียนตามหลักสูตร 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู
เปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตละกลุมสาระการ
เรียนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

มฐ.ท่ี ๕ 
(๕.1 - ๕.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

 2. ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึน
ไป 

มฐ.ท่ี ๕ 
(๕.1 - ๕.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

2.2  สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนตามหลักสูตร  

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตละกลุมสาระการเรียนรู
เปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตละกลุมสาระการ
เรียนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

มฐ.ท่ี ๒ 
(๒.1 – ๒.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

 2. ผูเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
เปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

2. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการ
ประเมินสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรเปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึน
ไป 

มฐ.ท่ี ๒ 
(๒.1 – ๒.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

2.3 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการของผูเรียน 

3. ผูเรียนมีผลการประเมิน การ
อาน คิดวิเคราะห และเขียน
เปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

3. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลการ
ประเมิน การอาน คิดวิเคราะห และ
เขียนเปนไปตามเกณฑระดับดีข้ึนไป 

มฐ.ท่ี ๓ 
(๓.๑ – ๓.๔) 
มฐ.ท่ี ๑๔ 

(๑๔.๑ – ๑๔.๒) 

รอยละ ๘๐ 

 4. ผูเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
ระดับดี 

4. รอยละผูเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเปนไปตามเกณฑระดับดี 

มฐ.ท่ี ๓ 
(๓.๑ – ๓.๔) 
มฐ.ท่ี ๑๔ 

(๑๔.๑ – ๑๔.๒) 

รอยละ ๘๐ 

 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

2.4 สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการ
สื่อสาร 2 ภาษา   
 

7. ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและ
แสวงหาความรูดวยตนเองจาก
หองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆรอบตัว 

7. รอยละของผูเรียนท่ีมีนิสัยรักการ
อานและแสวงหาความรูดวยตนเอง
จากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อ
ตางๆรอบตัว 

มฐ.ท่ี ๔ 
(๔.๑ – ๔.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

 8. ผูเรียนมีทักษะในการอาน 
ฟง พูด เขียนและต้ังคําถามเพ่ือ
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

8. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการ
อาน ฟง พูด เขียนและต้ังคําถามเพ่ือ
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

มฐ.ท่ี ๔ 
(๔.๑ – ๔.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

 10. ผูเรียนท่ีมีทักษะการ
สื่อสารภาษาตางประเทศ   ท่ี 
2     

10. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการ
สื่อสารภาษาตางประเทศ    ท่ี 2     

มฐ.ท่ี ๔ 
(๔.๑ – ๔.๔) 

 

รอยละ ๘๐ 

2.5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม สุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพของผูเรียน 

5. ผูเรียนรวมกิจกรรมกีฬา 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
 

5. รอยละของผูเรียนท่ีรวมกิจกรรม
กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
 

มฐ.ท่ี ๑๕ 
(๑๕.๑ – ๑๕.๒) 

 

รอยละ ๙๐ 

 6. ผูเรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพ
กาย ตามเกณฑมาตรฐาน 

6. รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาพจิต 
สุขภาพกาย ตามเกณฑมาตรฐาน 

มฐ.ท่ี ๑๕ 
(๑๕.๑ – ๑๕.๒) 

 

รอยละ ๙๐ 

 14. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคและคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตาม
หลักสูตร 

14. รอยละของผูเรียนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ตาม
หลักสูตรระดับดีมาก 

มฐ.ท่ี ๒ 
(๒.๑ – ๒.๔) 
มฐ.ท่ี ๑๕ 

(๑๕.๑ – ๑๕.๒) 
 

รอยละ ๙๐ 

 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

2.6 สงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนากิจกรรมตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

9. ผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีใน
การเรียนรูและนําเสนอผลงาน 
ระดับดีข้ึนไป 

9. รอยละของผูเรียนท่ีมีการใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอ
ผลงาน ระดับดีข้ึนไป 

มฐ.ท่ี ๖ 
(๖.๑ – ๖.๔) 

 

รอยละ ๘๕ 

 11. ผูเรียนสามารถนําเสนอวิธี
คิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง   

11. รอยละของผูเรียนสามารถ
นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง   
 

มฐ.ท่ี ๖ 
(๖.๑ – ๖.๔) 

 

รอยละ ๘๕ 

 12. ผูเรียนสามารถกําหนด
เปาหมายคาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

12. รอยละของผูเรียนสามารถ
กําหนดเปาหมายคาดการณ ตัดสินใจ
แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

มฐ.ท่ี ๖ 
(๖.๑ – ๖.๔) 

 

รอยละ ๘๕ 

 15. ผูเรียนมีความคิดริเริ่มและ
สรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ มคีวามเปนผูนําและ
นักประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

15. รอยละของผูเรียนท่ีมีความคิด
ริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความ
ภาคภูมิใจ มคีวามเปนผูนําและนัก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

มฐ.ท่ี ๖ 
(๖.๑ – ๖.๔) 

 

รอยละ ๘๕ 

 
 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรียนสูศตวรรษที่ 21 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

2.7 สงเสริม สนับสนุนการ
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเรียนทุกคน 

17. มีการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

17. การจัดระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนมีประสิทธิภาพ  
 

มฐ.ท่ี 1 
(1.๓) 

มฐ.ท่ี 1๐ 
(1๐.๖) 

รอยละ ๙๐ 

  18. มีการปองกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง    

18. รอยละของผูเรียนท่ีสามารถ
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากพฤติกรรม
เสี่ยง    

มฐ.ท่ี 1 
(1.๓) 

มฐ.ท่ี 1๐ 
(1๐.๖) 

รอยละ ๙๐ 

 19. ผูเรียนมีทักษะในการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

19. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะใน
การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ.ท่ี 1 
(1.๓) 

มฐ.ท่ี 1๐ 
(1๐.๖) 

รอยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

3.1  จัดทํา ID Plan และแผน
ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระยะ 1 ป และ 
3 ป 

1. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีการจัดทํา ID Plan 
ระยะ 1 ป และ 3 ป 
 

1. รอยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีการจัดทํา ID Plan 
ระยะ 1 ป และ 3 ป 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๓) 

 

รอยละ ๘๕ 

3.2  สงเสริมใหครูและบคุลากร
ทางการศึกษามคีวามสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

2. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ี 2 ในการ
สื่อสาร และบูรณาการการใช
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. รอยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษามคีวามสามารถในการ
ใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ี 2 ในการสื่อสาร 
และบูรณาการการใชภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอน 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๑) 

 

รอยละ ๗๐ 

3.3  สงเสริมใหครูและบคุลากร
ทางการศึกษามคีวามสามารถใน
การใช ICT ในการเรียนการ
สอน 

3. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการใช 
ICT ในการเรียนการสอน และ
นําภูมิปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

3. รอยละของครูและบคุลากร
ทางการศึกษามคีวามสามารถในการ
ใช ICT ในการเรียนการสอน และนํา
ภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๔) 

 

รอยละ ๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

3.4  สงเสริมการพัฒนา
ผูบริหาร และระดับหัวหนางาน
ในดานการบริหารจัดการระดับ
สากล 

6. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะ
ผูนําและความคิด ริเริ่มท่ีเนน
การพัฒนา สามารถบริหารจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การ  

6. รอยละของผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ภาวะผูนําและความคิด ริเริ่มท่ีเนน
การพัฒนา สามารถบริหารจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ี
กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๙) 

 

รอยละ ๙๐ 

3.5  สงเสริมใหครูและบคุลากร
ทางการศึกษาจัดทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานและโรงเรียน 

7. ครูมีการศึกษา วิจัยเพ่ือ
พัฒนางาน  
 

7. รอยละของครูมีการศึกษา วิจัย
เพ่ือพัฒนางาน 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๗) 

 

รอยละ ๙๐ 

3.6  สงเสริมใหครูผูสอนจัดการ
เรียนการสอนโดยใชนักเรียน
เปนสําคัญ 

4. ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา มีการ
วัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4. รอยละของครูออกแบบการ
จัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญญา มีการวัด
และประเมินผลท่ีมุงเนนการ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๒,๗.๕,๗.๖) 

 

รอยละ ๙๐ 
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ยุทธศาสตรที่ ๓  พฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

 8. ครูมีแผนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 

8. รอยละของครูมีแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
จัดการเรียนการสอนตามรายวิชาท่ี
ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๒,๗.๕,๗.๖) 

 

รอยละ ๙๐ 

3.7 สงเสริมใหครูพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

9. ครูมีการพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพ  

9. รอยละของครูมีการพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาชีพ 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๗,๗.๘,๗.๙) 

รอยละ ๙๐ 

3.8 สงเสริมใหครูเปนครูดี มี
คุณธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

5. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา 
และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ัง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิต
ดวยความเสมอภาค 

5. รอยละของครูใหคําแนะนํา 
คําปรึกษา และ 
แกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการ
เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๘,๗.๙) 

 

รอยละ ๙๐ 

 10. ครูไดรับการยกยองใน
ระดับตางๆ 

10. รอยละของครูท่ีไดรับการยกยอง
ในระดับตางๆ 

มฐ.ท่ี ๗ 
(๗.๘,๗.๙) 

รอยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๔  พฒันาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 
 

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพตาม
โครงสรางการบริหารโรงเรียน
สิงหบุรี  

1. มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพตามโครงสรางการ
บริหารโรงเรียนสงิหบุร ี

1. มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดวยระบบคุณภาพตาม
โครงสรางการบริหารโรงเรียนสิงหบุร ี

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๑) 

 

ดี 

4.2 ปรับปรุงระบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนใหมีความ
เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการนิเทศภายใน 
กํากับ ติดตามตรวจสอบอยาง
เขมแข็ง เพ่ือนําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

2. มีระบบการนิเทศภายใน กํากับ 
ติดตามตรวจสอบอยางเขมแข็ง เพ่ือ
นําผลไปปรับปรงุการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๒) 

 

ดี 

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
การประกันคุณภาพภายใน และ
รับการประเมินคุณภาพจาก
ภายนอก 

3. มีการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ ประกันคุณภาพ
ภายใน ประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 

3. มีการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน 
ประกันคุณภาพภายนอก  
 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๓) 

 

ดี 

4.4 เสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรท่ีดี และการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในองคกร 

4. มีการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกรท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
 

4. มีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ท่ีดีโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๔) 

 

ดี 

 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๔  พฒันาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

4.5 ปรับปรุงระบบบริหารโดย
เทียบเคียงและอิงเกณฑ
มาตรฐาน TQA (Thailand 
Quality Award) 

5. จัดใหมีการปรับปรุงระบบ
บริหารโดยเทียบเคียงและอิง
เกณฑมาตรฐาน TQA 

5. มีการปรับปรุงระบบบริหารโดย
เทียบเคียงและอิงเกณฑมาตรฐาน 
TQA 
 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๓,๘.๖) 

 

ดี 

 6. ผูบริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระดับดีข้ึนไป 

6. รอยละของผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับดีข้ึน
ไป 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๓,๘.๖) 

 

รอยละ ๙๕ 

4.6 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ
ครูและนักเรียน 

7. จัดใหมีสวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

7. มีสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๖) 

 

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๕  พฒันาบรรยากาศสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหพอเพียงและมีความพรอมควบคูเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

5.1 พัฒนาและเพ่ิมปริมาณ
หองเรียนคุณภาพ (Quality 
Classroom System)    

1. มีหองเรียนคุณภาพ แหลง
เรียนรู และใชประโยชนอยาง
คุมคา  

1. มีหองเรียนคุณภาพ แหลงเรียนรู 
และใชประโยชนอยางคุมคา 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
(๑๑.๑) 

 

ดี 

5.2 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศนในโรงเรียนใหสะอาด 
สวยงาม ปลอดภัย และคุมคา 

2. มีหองเรียน หองปฏิบัติการ
คุณภาพและหองสมุด อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง สภาพการใชงานไดดี 
คุมคา สภาพแวดลอมรมรื่น มี
แหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

2. มีหองเรียน หองปฏิบัติการ
คุณภาพและหองสมุด อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียง สภาพการใช
งานไดดี คุมคา สภาพแวดลอมรมรื่น 
มีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 
 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
(๑๓.๑) 

 

ดี 

5.3 พัฒนาระบบ ICT และ
เครือขายในโรงเรียนอยางท่ัวถึง 
และเพียงพอ 

3. พัฒนาระบบ ICT และ
เครือขายในโรงเรียนอยางท่ัวถึง
และพอเพียง 

3. มีระบบ ICT และเครือขายใน
โรงเรียนอยางท่ัวถึงและพอเพียง 
 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
(๑๑.๓) 

 

ดี 

5.4 ปรับปรุงแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนใหทันสมัย และ
เพียงพอ 

4. ผูเรียนท่ีตระหนัก รูคุณคา 
รวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม   

4. รอยละของผูเรียนท่ีตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม   

มฐ.ท่ี ๑๓ 
(๑๓.๑) 

 

รอยละ ๙๕ 

5.5 สนับสนุน สงเสริม การ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

4. ผูเรียนท่ีตระหนัก รูคุณคา 
รวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม   

4. รอยละของผูเรียนท่ีตระหนัก รู
คุณคา รวมอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม   

มฐ.ท่ี ๑๑ 
(๑๑.๑) 

 

รอยละ ๙๐ 

5.6 ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคใหมคีุณภาพ 

5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สิ่งกอสรางและอาคารประกอบ 

5. ระบบสาธารณูปโภค สิง่กอสราง
และอาคารประกอบ มีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 

มฐ.ท่ี ๑๑ 
(๑๑.๒) 

มฐ.ท่ี ๑๓ 
(๑๓.๒) 

ดี 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๖  สงเสริมการมีสวนรวมขอชุมชน ภาคีเครือขายรวมพฒันา 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

6.1  สนับสนุนใหเกิดการมีสวน
รวม และภาคีเครือขายรวม
พัฒนา 

1. มีผูปกครอง และเครือขาย
ผูปกครอง รวมท้ังองคกร
ภาครัฐและเอกชน มีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมี
การประชุมไมนอยกวาป
การศึกษาละ 2 ครั้ง 

1. รอยละของผูปกครอง และ
เครือขายผูปกครอง รวมท้ังองคกร
ภาครัฐและเอกชน        มีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๕) 

มฐ.ท่ี ๙ 
(๙.๓) 

รอยละ ๘๕ 

6.2  สงเสริมใหเกิดความ
เขมแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือขายผูปกครอง 
และองคกรท่ีสนับสนุน 

2. มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ
กําหนด กํากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลผุล
สําเร็จตามเปาหมายโดยมีการ
ประชุมไมนอยกวาปการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 
 

2. รอยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ
กําหนด กํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
 

มฐ.ท่ี ๙ 
(๙.๑,๙.๒) 

รอยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กรอบยุทธศาสตร (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนสิงหบุรีสูมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๖  สงเสริมการมีสวนรวมขอชุมชน ภาคีเครือขายรวมพฒันา 

ยุทธศาสตรระดับแผนงาน
(โครงการ) 

วัตถุประสงค  
เชิงจุดมุงหมาย 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา  
(มฐ./ตัวบงช้ี) 

เปาหมาย 

6.3  สงเสริมงานชุมชนสัมพันธ 
จัดระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3. มีกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธชุมชนและจัด
ระดมทรัพยากรเพ่ือ 

3. มีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ
ชุมชนและจัดระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๕) 

มฐ.ท่ี ๙ 
(๙.๓) 

รอยละ ๙๐ 

6.4 สงเสริม สนับสนุนการ
ใหบริการทางวิชาการและอ่ืนๆ 
แกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 

4. โรงเรียนเปนแหลงสงเสริม
สนับสนุนทางดานวิชาการและ
อ่ืนๆ แกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงาน และสถาบัน
อ่ืน 

4. โรงเรียนเปนแหลงสงเสริม
สนับสนุนทางดานวิชาการและอ่ืนๆ 
แกบุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืนอยางมี
คุณภาพและมีความพึงพอใจ 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๕) 

มฐ.ท่ี ๙ 
(๙.๓) 

รอยละ ๘๕ 

 5. นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครองและ
ชุมชน มีความพึงพอใจตอผล
การบริหาร  การจัดการศึกษา 

5. รอยละของนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
และชุมชน มีความพึงพอใจตอผลการ
บริหาร  การจัดการศึกษา 

มฐ.ท่ี ๘ 
(๘.๕) 

มฐ.ท่ี ๙ 
(๙.๓) 

รอยละ ๘๕ 

 
 
 
 
 
 



สวนที่ ๓ 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ 

 

ตารางวิเคราะหงบประมาณ ประจําป 2559 

งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
จํานวนนักเรียน 2/2558 จํานวนนักเรียน ๑/255๙ 

ช้ัน จํานวนนักเรียน งบประมาณ จํานวนนักเรียน งบประมาณ 
ม.1 511 894,250 511 894,250  
ม.2 51 894,250 511 894,250  
ม.3 548 959,000 511 894,250  

รวม ม.ตน 1,570 2,747,500 1,533 2,682,750 
ม.4 515 978,500 515 978,500  
ม.5 515 978,500 515 978,500  
ม.6 493 936,700 515 978,500  

รวม ม.ปลาย 1,523 2,893,700 1,545 2,935,500  
รวมทั้งหมด  5,641,200  5,618,250 

 
 งบประมาณรายจาย 
 

รายการ จํานวนเงิน 
๑. คาสาธารณูปโภค 330,000 บาท/เดือน 3,960,000  
๒. คานํ้ามันเชื้อเพลิง 1 ป 360,000  
๓. คาปรับปรุง , ซอมแซมอาคารสถานท่ี 1,000,000  

รวม 5,320,000  
คงเหลือจัดสรร 5,939,450 

ยอดจัดสรร 5,939,450 
 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2559 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1. งบกลางผูบริหาร (พัฒนา+แกปญหา)  10% 593,945  
2. งบวิชาการ  60% 3,563,670  
3. งบบริหารท่ัวไป   12% 712,734  
4. งบระบบดูแล  10% 593,945  
5. งบบริหารงบประมาณ  8% 475,156  

งบประมาณที่จัดสรรทั้งสิ้น  100% 5,939,450 
 
 



 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 

ที่ งาน 
งบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ  
(ระบุ) 

๑ งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 249,290      249,290  
2 งานปกครองนักเรียน 70,000      70,000  
3 งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 50,500      50,500  
4 งานสํานักงาน 82,730      82,730  
5 งานสงเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 26,500      26,500  
6 งานสภานักเรียน 37,900      37,900  
7 ชมรม To Be Number One 40,000      40,000  

รวม 556,920  

กลุม บริหารงบประมาณ 

ที่ งาน 
งบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ  
(ระบุ) 

1 งานการเงิน       61,500            61,500  
2 งานพัสดุและยานพาหนะ     203,000          203,000  
3 งานแผนงานโรงเรียน     181,000          181,000  

รวม     445,500  

กลุมบริหารงานทั่วไป 

ที่ งาน 
งบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ  
(ระบุ) 

1 งานธุรการงานสารบรรณ 103,000    25,000      128,000  
2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา     280,000          280,000  
3 งานรับนักเรียน       10,000       20,000        30,000  
4 งานธนาคารโรงเรียน       30,000            30,000  
5 งานคณะกรรมการสถานศึกษา       10,000            10,000  
6 งานรักษาความปลอดภัย       10,000            10,000  
7 งานโสตทัศนูปกรณ       50,000            50,000  
8 งานนันทนาการโรงเรียน  -        67,500   360,500      428,000  
9 งานประชาสัมพันธ       70,000      495,000        565,000  

10 งานอนามัยโรงเรียน       49,000   -   -        49,000  
11 งาน ICT       50,000     144,000      194,000  
12 งานโภชนาการ          6,000     120,000      126,000  

รวม     668,000      562,500   669,500   1,900,000  



 

กลุม บริหารงานวิชาการ 

ที่ งาน 
งบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
 (ระบุ) 

1 นิเทศและพัฒนาบุคลากร 10,000      10,000  
2 พัฒนาบุคลากร/ภายในประเทศ/ตางประเทศ 250,000      250,000  
3 บริหารสํานักงาน 105,000      105,000  
4 พัฒนาหลักสูตร/บริหารหลักสูตร 10,000      10,000  
5 บริหารวิชาการ/เทียบโอน 20,000      20,000  
6 วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15,000      15,000  
7 งานทะเบียนและวัดผล 60,000      60,000  
8 งานกลุมสาระการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 15,000      15,000  
9 งานประกันคุณภาพการศึกษา 60,000      60,000  

10 งานสารสนเทศโรงเรียน 40,000      40,000  
11 โรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนสุจริต 

/โรงเรียนรางวัลพระราชทาน/โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
500,000      500,000  

12 แผนงานวิชาการ 15,000      15,000  
13 สงเสริมประสานการศึกษา 10,000      10,000  
14 แหลงเรียนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 30,000      30,000  
15 หองเรียนสีเขียว 5,000      5,000  
16 งานคุมครองผูบริโภค 4,000      4,000  

17 พัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 284,607      284,607  

18 ปรับพ้ืนฐานนักเรียนใหม ม.1 , ม.4   74,475    74,475  

19 งานแนะแนว 70,720      70,720  

20 งานหองสมุด 250,000      250,000  

  รวม 1,754,327  74,475    1,828,802  
๒๑ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 205,000      205,000  
๒๒ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 205,000      205,000  
๒๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 207,193      207,193  
๒๔ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 205,000      205,000  
๒๕ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 205,000      205,000  

 

 

 

 



 

ที่ งาน 

งบประมาณ 

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
 (ระบุ) 

๒๖ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พละศึกษา     175,000          175,000  

๒๗ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ     210,000          210,000  

๒๘ กลุมสาระการงานฯ     175,000          175,000  

  รวม  3,341,520       3,415,995  

๒๙ หองเรียนพิเศษ สสวท. ม.ตน         

  ม.1       320,360        320,360  

  ม.2       360,780        360,780  

  ม.3       384,120        384,120  

  รวม        1,065,260  

๓๐ หองเรียนพิเศษ สสวท. ม.ปลาย         

  ม.4       345,500        345,500  

  ม.5       330,000        330,000  

  ม.6       330,000        330,000  

๓๑ หองเรียนพิเศษ MEP    1,660,000     1,660,000  

3๒ หองเรียนพิเศษ IEP       256,000        256,000  

๓๓ หองเรียนพิเศษ นิติ - รัฐศาสตร ม.4-ม.6       565,000        565,000  

๓๔ หองภาษาญ่ีปุน       138,000        138,000  

๓๕ หองภาษาจีน       109,700        109,700  

รวม  3,341,520   4,873,935     8,215,455  

 
 
 

 

 



โครงการ : สงเสริม สนับสนนุการจัดระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนท่ีมีประสิทธภิาพและครอบคลุมถงึผูเรยีนทุกคน 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21      
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๒  
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑     
ตัวบงช้ีที่   ๑.1, ๑.2, ๑.3, ๑.4, ๑.๕, ๑.๖         
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ        
1. หลักการและเหตุผล 
 การมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ถือเปนลักษณะอันพึงประสงคประการแรกของคนไทย แตปจจุบัน
สถานการณปญหาสขุภาพและการสาธารณสขุไดเปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีท้ังนีส้าเหตเุนื่องมาจาก
การมีพฤติกรรมสุขภาวะท่ีไมถูกตองของบุคคลตลอดจนปญหาสภาพแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวัน
แนวโนมของปญหาเหลานี้มีความรุนแรงขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือใหผูเรียนไดมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ ซึ่งเปนการวางรากฐานดานสุขภาพใหเขมแข็ง          
ดวยการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันปญหาสุขภาพตั้งแตแรกเริ่มเพ่ือใหผูเรียนสามารถเผชิญกับปญหาและสภาวการณ
ท่ีคุกคามตอสุขภาพไดโรงเรียนสิงหบุรีจึงไดพัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพดีขึ้นเพ่ือมุงเนนใหแสดงออก 
ท่ีเหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ  ท่ีไมพึงประสงคโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 
ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอผูเรียน เรียนรูเกี่ยวกับตนเองและเขาใจ      
ถึงบทบาทหนาท่ีของบุคคลในครอบครัวรวมท้ังการความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ  ซึ่งมีความสัมพันธ       
ตอการมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
 
2. วัตถุประสงค  
      1. มีการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรยีนท่ีมีประสิทธภิาพ 
     2. มีการปองกันตนเองจากสิง่เสพตดิให โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง    
     ๓. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
      1. รอยละ ๙๐ ของการจดัระบบดูแลชวยเหลือผูเรยีนมีประสิทธภิาพ 
     2. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนท่ีสามารถปองกันตนเองจากสิง่เสพตดิให โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากพฤติกรรมเสีย่ง    
     ๓. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนท่ีมีทักษะในการดาํรงชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

โรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนรางวัลพระราชทาน เศรษฐกิจพอเพียง 

ตลอดปการศึกษา 
กลุมบริหาร 
งานวิชาการ 

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน           
2. จัดกิจกรรมขับเคลื่อน
โรงเรียนมาตรฐานสากล/
โรงเรียนสุจริต/โรงเรียน
พระราชทาน เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. คาวัสดุอุปกรณ
ประกอบการแสดงผลงาน 

410,000       410,000  

2. คาอาหารระหวาง
ดําเนินการ 

25,000      25,000  

3. จัดนิทรรสการแสดง
ผลงาน 

3. คาวัสดุอุปกรณ 
รางวัลในการประกวด
แขงขัน 

        

4. จัดกิจกรรมประกวด
แขงขัน   

65,000      65,000  

คุมครองผูบริโภค 

5. สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม สุข
ภาวะที่ดี 

อย. นอย และคุมครอง
ผูบริโภค 

4,000      4,000  

๖.งานปกครอง 1.วันงดสูบบุหรีโลก 10,000     10,000 31.พ.ค.59 

ครูอดิศักด์ิ  (ยาเสพติด) 
2.รณรงคตอตานยาเสพ
ติดโลก 

35,000     35,000 
26.มิ.ย.59 

  3.หองเรียนสีขาว 20,000     20,000 พ.ค.59-มี.ค.60 

  4.หองอุนใจ 5,000     5,000 พ.ค.59-มี.ค.60 
๗. โครงการรักษาความ
ปลอดภัย 

1.จัดหาชุดปฎิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย 

     2,000        

  

งานรักษา
ความ 

ปลอดภัย 

2.จัดหาวัสดุอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย 

     1,200        

3.จัดหาแผงก้ัน/
อุปกรณจราจร 

     6,800         10,000  

๘. โครงการสงเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมในการ
พัฒนาสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพงานนันทการ
โรงเรียนสิงหบุรี 

1.การบริหารจัดการ
งานอนามัยโรงเรียน 

     3,000            
  

งานอนามัย 
โรงเรียน 

2.บริการพยาบาล    30,000              
3.เผยแพรความรูเพื่อ
สุขภาพ และการ
ปองกันโรค /เฝาระวัง
ภาวะการเจริญเติบโตให
สมวัย/ชมรมคุมครอง
ผูบริโภค/อบรมแกนนํา
สงเสริมสุขภาพ 

   16,000             49,000  

  

 



 

 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๙. โครงการกิจกรรมสงเสริม
งานโภชนาการโรงเรียน
สิงหบุรี 

1. จัดระบบโภชนาการ
ในโรงเรียนใหเปนไป
ตามนโยบาย/เคร่ืองลาง
จาน 

       
100,000  

    

งาน
โภชนาการ 

2. ควบคุมการรับ
สมัคร/การดําเนินการ
ในโรงอาหารใหเปนไป
ตามนโยบาย 

     2,000         
3,000  

    

3.ตรวจสอบ คุณคา 
คุณภาพและความสอาด
ของอาหาร 

     4,000         
1,000  

    

4.กิจกรรมตรวจสอบ
สุขภาพผูประกอบการ 

          

5. ปรับปรุง
สภาพแวดลอมโรง
อาหาร 

       
16,000  

    

6.กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร
(ผูประกอบการ)ศึกษาดู
งานดานการจัดการโรง
อาหาร 

         126,000    

1๐. โครงการสรางเสริม
ความสัมพันธ บุคคล องคกร 
ชุมชน หนวยงานอ่ืนๆ 

1. จัดหาของขวัญ/พวง
หรีด/ซองสวด/ของ
ฝาก/ของที่ระลึก 

     40,000             40,000    

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ        799,000 บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ  
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. รอยละของการจดัระบบดแูลชวยเหลือผูเรยีนมี
ประสิทธภิาพ 

สํารวจ - แบบสาํรวจ 

2. รอยละของผูเรยีนท่ีสามารถปองกันตนเองจากสิง่
เสพติดให โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากพฤติกรรม
เสี่ยง    

สํารวจ - แบบสาํรวจสมรรถภาพ
ทางกาย 

๓. รอยละของผูเรยีนท่ีมีทักษะในการดาํรงชวีิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สํารวจ - แบบสาํรวจ 



 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      1. โรงเรียนมีการจัดระบบดแูลชวยเหลือผูเรยีนท่ีมีประสทิธิภาพ 
     2. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากพฤติกรรมเสีย่ง    
     ๓. ผูเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
รวมหรือมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  



โครงการ : สงเสริม สนับสนนุกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพของผูเรยีนตามหลักสูตร 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21     
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๒       
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๒     
ตัวบงช้ีที่   ๒.1, ๒.2, ๒.3, ๒.4         
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ      
1. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบันนี้เปนท่ียอมรับกันวามีความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน โดยเฉพาะทางดานวัตถุและ
ดานเทคโนโลยี จนกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายดานรวมถึงกระแสนิยมชาติตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาในสังคมไทย
จนทําใหคนไทยสูญเสียเอกลักษณของความเปนไทยท่ีดีงาม ความเสื่อมทางดานจิตใจทวีความรุนแรงมากขึ้นจนนาวิตก 
ปจจุบันสังคมกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีปญหาเกิดขึ้นในสังคมมากมาย เชน ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
ความเสื่อมทางคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสิงหบุรี เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ มีปญหาการปกครองนักเรียนในระดับ
หนึ่ง เนื่องจากนักเรียนมาจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับ
ตองมีความสําคัญยิ่ง สถานศึกษาไดรับเอาคําสอนของพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชาวไทยมาสรางความตระหนักกับ
นักเรียน เนนการฝกอบรม ท้ังกาย และจิตใจ มาพัฒนาผูเรียนทุกวัยใหเกิดความสมบูรณมีคุณคาของสังคมอยูในสังคม
อยางดี เกง และมีความสุข อยางแทจริง การพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
และเพ่ือปลูกฝงสงเสริมนักเรียนใหเปนคนเกงคนดีมีความสุขในอนาคตจึงเปนเรื่องจําเปนตอการจัดการศึกษาท่ีสําคัญ 

ปการศึกษา 2554 ท่ีผานมาโรงเรียนสิงหบุรี ไดดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานตาง ๆ อยางเครงครัด เพ่ือใหผูเรียนไดฝกฝนทักษะและความคิด
ทางดานกระบวนการศิลปะตลอดปการศึกษา แตจากการประเมินผลการเรียนรูในรอบปการศึกษา 2554 ท่ีผานมา 
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีไมพึงประสงคหลายประการ ไดแก การเขาเรียนสาย การไมเขาเรียน หนีเรียน ไม
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับของการเรียนแตละรายวิชา พูดคุยเสียงดัง เลนในขณะเรียน ฯลฯ ซึ่งมีผลกระทบทําให
ผูเรียนขาดความตอเนื่องในการเรียนรู ขาดความกระตือรือรนสนใจตอการศึกษาอยางท่ีควรจะเปน 

การศึกษาเปนหนทางหนึ่งท่ีสําคัญในการฟนฟูคุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแตยังเยาววัย พัฒนาให
ผูเรียนเติบโตดวยคุณภาพและเต็มเปยมดวยคุณธรรม เปนเยาวชนบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

จากสภาพปญหาดังกลาว โรงเรียนสิงหบุรี จึงเห็นควรจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมพึง
ประสงคขึ้น เพ่ือแกไข ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเรียนท่ีมีปญหา ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยขึ้น รวมท้ังมาตรการในการแกไขปญหาในท่ีสุด 

 
2. วัตถุประสงค  

1. ผูเรียนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตร 
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 
3. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสตูรเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 

 
 



 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
๑. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
๒. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสตูรเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
๓. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนท่ีมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสตูร    

ระดับดีมาก 
 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

1. จัดสอนเสริม
นักเรยีน 

1. คาวิทยากร 6 ครัง้ 43,200      43,200  

ตลอดป
การศึกษา 

กลุม
บริหารงาน
วิชาการ 

2. คากระดาษจดัทําเอกสารสื่อ 16,800      16,800  

2. จัดงาน
ศิลปหตัถกรรม
นักเรยีนระดับ  
จังหวดั/ภาค 

1. คาเดนิทาง รถตู 25 คัน 3 วัน 62,500      62,500  

2. คาน้าํมนัรถโรงเรยีน 2คัน 4วนั      
8,000  

    8,000  

3. คาอาหารระหวางฝกซอม 40,000      40,000  

4. คาเบีย้เลีย้งวนัประกวด/แขงขนั 96,000      96,000  

5. คาวัสดุอุปกรณ 6,000      6,000  

6. เอกสาร/ปาย 4,000      4,000  

7. คาเชาชดุ 8,170      8,170  

3. ปรับพ้ืนฐาน
นักเรยีนใหม ม.1 , 
ม. 4 

1. คาจัดทําเอกสารบันทึกผลการ
เรียนรูเขาฐาน 

  36,700    36,700  

2. คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง   18,000    18,000  

3. คาอาหารวาง/น้าํบริการ
นักเรยีน 

  25,525    25,525  

4. คาวัสดุ/อุปกรณ 8 กลุมสาระฯ   1,975    1,975  

5. คาจัดทําเอกสารรายวชิา 
เขาฐาน 8 กลุมสาระ ฯ 

  17,800    17,800  

๔.โครงการรับ
นักเรยีน ม.1และม.
4ใหม ปการศึกษา 
2559 

1.รับนักเรียนหองเรียนพิเศษ      20,000    มค.-มีค59 
งานรับ
นักเรยีน 

2.รับนักเรียนหองเรียนปกต ิ   10,000      30,000  
มีค.-เมย.59 

 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๕.สงเสริมสนบัสนนุ
กิจกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนตามหลักสตูร 

1. สงเสริมการอานเพ่ือการเรยีนรู     7,000         7,000  
ตลอดป

การศึกษา 
ครูปยพัชร 
งามจริง 

2. สัปดาหหองสมดุ     5,000         5,000  

3. จัดบริหารงานท่ัวไป  25,421       25,421  

๖. สงเสริม 
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนตาม
หลักสูตร 

1. คายคณิตศาสตรหองเรยีนปกต ิ   17,400       17,400  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูเชาวลติ  
บุญอ่ิม 

2. MATH WEEK    5,000         5,000  

๗. สงเสริม 
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนตาม
หลักสูตร 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ภาษาไทย 

  38,461       38,461  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูสวุัสดา 
ประสาทพรชยั 

2. คากระดาษโรเนยีว  16,750       16,750  

3. อานออกเขียนไดอานคลอง
เขียนคลองและคดิวิเคราะหสื่อสาร
ได 

    1,970         1,970  

๘. สงเสริม 
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนตาม
หลักสูตร 

1. การเรียนการสอนสื่ออุปกรณ
วิทยาศาสตร 

 34,100       34,100  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูประสิทธิ ์
ประสาทพรชยั 

2. คากระดาษโรเนยีว   30,000       30,000  

3. การเรียนการสอนและ
ประเมินผลวิทยาศาสตร 

    2,006         2,006  

4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร 

  11,244       11,244  

๙. สงเสริม 
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนตาม
หลักสูตร 

1. กิจกรรมพัฒนาและจัดทําสื่อ
การเรียนการสอน 

  30,000       30,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูศรีสวัสดิ ์
กรัตนุถะ 

2. จัดการเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
O-Net ใน 5 สาขาวชิา 

    5,000         5,000  

3. สงเสริมการรักการอานของ
กลุมสาระการเรียนรู
(ประวัตศิาสตร) 

    5,000         5,000  

4. จัดทําคูมือการปฏิบตัิกิจกรรม
วิชาเพ่ิมเติมหนาท่ีพลเมืองทุก
ระดับชั้น 

        

5. กระดาษโรเนียวสื่อการสอน   30,000       30,000  

5. สงเสริมแหลงเรยีนรูสาระ
ทัศนศลิปกลุมสาระการเรยีนรู
ศิลปะ 

   2,500         2,500  



 

 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

1๐. พัฒนาความรู
และทักษะท่ีจาํเปน
ตามหลักสตูรของ
ผูเรียน 

1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอน 

  
98,090  

     98,090  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูบรรพต   
รักงาม 2. คากระดาษโรเนยีว    3,000         3,000  

3. จัดซื้อวัสดุสาํนักงาน    8,992         8,992  

๑๑. สงเสริม
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีนกลุม
สาระการเรยีนรู 

1. สงเสริมแหลงเรยีนรูนาฏศลิป         

ตลอดป
การศึกษา 

ครูทิวทอง   
ออนบาง 

2. สงเสริมโครงการนาฏศิลปบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถิน่ 

        

3. แบงปนความรูเรยีนทักษะ
นาฏศลิปพ่ีสอนนอง 

        

4. พ่ีสรางสื่อใหนองใช         

5. การพัฒนาศักยภาพความเปน
เลิศทางทัศนศลิป 

        

๑๒. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนกลุม
สาระการเรยีนรู
ศิลปะ 

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณดนตรสีากล  20,000       20,000  

2. สงเสริมพัฒนาวิชาการกลุม
สาระการเรยีนรูศิลปะ 

   8,520         8,520  

3. สงเสริมการเรยีนการสอนกลุม
สาระการเรยีนรูศิลปะ 

 68,556       68,556  

4. นิทรรศการทัศนศิลป         

5. สงเสริมแหลงเรยีนรูสาระ
ทัศนศลิปกลุมสาระการเรยีนรู
ศิลปะ 

   2,500         2,500  

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ         888,680  บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน, กลุมบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

๑. รอยละของผูเรยีนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต
ละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้
ไป 

- ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
กิจกรรม 

- แบบตรวจสอบการ
ดาํเนนิงานกจิกรรม 

๒. รอยละของผูเรยีนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 

- ตรวจสอบหลักฐานการดาํเนนิงาน - แบบตรวจสอบการ
ดาํเนนิงาน 

๓. รอยละของผูเรยีนท่ีมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค
และคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม
หลักสูตรระดับดีมาก 

- ตรวจสอบแบบบันทึก 
- การปฏิบตัิกิจกรรม 
 

 - แบบบันทึกการปฏบิัติ
กิจกรรมคุณธรรม 
จรยิธรรม 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเรียนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตร 
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 
3. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสตูรเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 

รวมหรือมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จยธรรม 



โครงการ : สงเสริม สนับสนนุกิจกรรมในการพัฒนาสูความเปนเลศิทางวิชาการของผูเรียน 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21     
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๒       
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๓     
ตัวบงช้ีที่   ๓.1, ๓.2, ๓.3, ๓.4         
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ      
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปจจุบันการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียนเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอกหองเรียน ในทุกท่ี ทุกเวลา 
นักเรียนจําเปนตองมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จากผลการศึกษา
ในอดีต โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนนักเรยีนใหมีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองของ
ผูเรียน โดยดําเนินการจดัแหลงเรียนรูในทองถิ่นท่ีเปนแหลงเรียนรูท่ีผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรู เปนแหลงเรียนท่ีอยู
ใกลตัว และเปนการเรียนรูจากสภาพจริง บูรณาการไวในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีแนวโนมท่ีผานมา
อยูในระดับ ดี แตยังไมหลากหลายเพียงพอตอการจัดการเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยแหลงเรียนรูท่ีมีอยูยังไม
เพียงพอ หรือ มีเพียงพอแตไมทันสมัย โดยเฉพาะแหลงเรียนรูหองสมุด ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได
กําหนดนโยบายการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงศึกษาคนควาของนักเรียน ครู ผูบริหาร 
ผูปกครองและชุมชน เพ่ือกําหนดแนวทางใหเปน “ หองสมุด 3 ดี ” ท่ีเนนการพัฒนาใน 3 องคประกอบหลัก ไดแก 
บรรยากาศด ีหนังสือดี บรรณารักษด ีเพ่ือใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีสมบูรณทันสมัย แตในสภาพปจจุบันแหลงเรียนรู
หองสมุดยังขาดความพรอมในดานสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพียงพอตอการเรียนรูของนักเรียน 

สําหรับปญหาการสงเสริมดานแนะแนวของโรงเรยีนสิงหบุรี ไดแก การรับการอนุเคราะหจากสถาบันการศึกษา
อ่ืนเขารวมแนะแนวการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ประสบปญหาเกี่ยวกับการเขาแนะแนวจําเปนตอง
ใชคาบเรียนท่ีตรงกันทุกหองเรียนและการขอเขารวมแนะแนวมีหลายสถาบันจึงตองมีการจัดสรรเวลาทําใหหลายสถาบัน
ไมไดเขารวมแนะแนว นักเรียนหลายคนเสียโอกาสในการรบัทราบขอมูลในการตัดสินใจศึกษาตอและประกอบอาชีพ การ
แกไขปญหาเหลานี้ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองแนะแนวความรูใหกวางขวางกวานี้ และใชเวลานอยลง ซึ่งสามารถแกไขได
โดยการจัดตลาดนัดแนะแนว อันเปนการสงเสริมใหสถาบันการศกึษาตาง ๆ  เขารวมแนะแนวและสามารถแสดงศักยภาพ
ของสถานศึกษานั้นอยางเต็มท่ีโดยมีกิจกรรมการพูดแนะแนวและการจัดซุมนิทรรศการของสถาบันตาง ๆ 

จากผลการวเิคราะหดงักลาว โรงเรียนสิงหบุรีจงึจัดทําโครงการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก
เรียนรูและพัฒนาตนเอง ของผูเรียนนี้ขึ้น เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูและพัฒนาตนเองจากแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนและทองถิ่นอยางหลากหลายเพียงพอและทันสมัย 
 
2. วัตถุประสงค  

1. ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คดิวิเคราะห และเขยีนเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
2. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑระดับด ี

 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   

1. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมผีลการประเมิน การอาน คดิวิเคราะห และเขยีนเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
2. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนมผีลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑระดับด ี



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑. สงเสริม
กิจกรรมพัฒนาสู
ความเปนเลศิ
ทางวิชาการของ
ผูเรียน 

สงเสริมความเปนเลิศนิติ-รัฐศาสตร 

ตลอดป
การศึกษา 

คร ู
ณภัทรชญา 
กลิ่นน้ําหอม 

1. แขงขนัทักษะวิชาการ       12,000    12,000  

2. เรียนเสริมนติ-ิรัฐศาสตร       45,000    45,000  

3. ติวเขม O-NET       60,000    60,000  

4. ติวเขมภาษาอังกฤษ       45,000    45,000  

5. จางครูพิเศษกฎหมาย       45,000    45,000  

คายวิชาการนิติ-รัฐศาสตร 
1. คาย"สรางฝนสูนิต-ิ
รัฐศาสตร"   

  170,000    170,000  

2. เปดบานจฬุา-
ธรรมศาสตร   

    44,000    44,000  

3. อบรมความรูดาน
กฎหมาย   

    10,000    10,000  

4. ศึกษาดงูานศาล-รัฐสภา       44,000    44,000  

พัฒนาหองเรียนนิติ-รัฐศาสตร 

1. ปรับปรงุหองเรยีน       30,000    30,000  

2. จัดซื้อ ปรบัปรุง ซอม
อุปกรณ   

    30,000    30,000  

3. พัฒนาสื่อ เทคโนโลย ี       30,000    30,000  

2. สงเสริม 
สนับสนนุ
กิจกรรมในการ
พัฒนาสูความ
เปนเลิศทาง
วิชาการของ
ผูเรียน 

1. สอบ Pre-Admission          800      800  

ตลอดป
การศึกษา 

ครวูรรณภา 
สาระวะด ี

๓. สงเสริม
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนาสู
ความเปนเลศิทาง
วิชาการของ
ผูเรียน 

1. จัดซื้อหนังสือ 

  130,000      130,000  

ตลอดป
การศึกษา 
  

ครูปยพัชร 
งามจริง 
  2. จัดซื้อวารสาร-นิตยสาร 

    52,579      52,579  



 

 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินรายได 

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

2. จัดซื้อวารสาร-นิตยสาร     52,579      52,579  

๔. สงเสริม 
สนับสนนุ
กิจกรรมในการ
พัฒนาสูความ
เปนเลิศทาง
วิชาการของ
ผูเรียน 

1. คายคณิตพิชติ O-NET       1,360      1,360  

ตลอดป
การศึกษา 
  
  
  

ครูเชาวลติ  
บุญอ่ิม 
  
  
  

2. สงเสริมความเปนเลิศ
และอัจฉรยิภาพคณติศาสตร
สูสากล 

      8,000      8,000  

3. แขงขนัทักษะและความ
เปนเลิศทางคณิตศาสตร
สัปดาหวิทย 

      6,800      6,800  

4. MATH TEST SINGBURI 
/ TEDET 

      2,000      2,000  

๕. สงเสริม 
สนับสนนุ
กิจกรรมในการ
พัฒนาสูความ
เปนเลิศทาง
วิชาการของ
ผูเรียน 

1. การสงเสริมความเปนเลศิ
ทางวิทยาศาสตร 

    77,650      77,650  

ตลอดป
การศึกษา 
  

ครูประสิทธิ ์
ประสาทพรชยั 
  

๖. สงเสริมและ
พัฒนาสูความ
เปนเลิศทาง
วิชาการ 

1. หยดุทุกงานอานทุกคน       2,000      2,000  

ตลอดป
การศึกษา 
  
  
  
  
  

ครูศรีสวัสดิ ์
กรัตนุถะ 
  
  
  
  
  

2. แขงขนัการสบืคนขอมูล 
/ภูมิปญญาทองถิน่ ม. 5 

      3,000      3,000  

3. รูจักรักเมืองสิงห       4,000      4,000  

4. ประกวดแขงขันดาน
วิชาการเพ่ือความเปนเลศิ 

    30,000      30,000  

5. จัดซื้อวัสด ุอุปกรณท่ีใช
ในการบรหิารจดัการเพ่ือ
พัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิาน 

    30,000      30,000  

6. สัปดาหอาเซยีน         

 
 
 
 



 

 

โครงการ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
เงินรายได 

สถานศึกษา 
เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

2. จัดซื้อวารสาร-นิตยสาร     52,579      52,579  

๗. สงเสริมความ
เปนเลิศทักษะ
การเรียนรูศิลปะ 

1. ประกวดขับรองและวง
ดนตร ี

         170      170  

ตลอดป
การศึกษา 
  
  

ครูทิวทอง   
ออนบาง 
  
  

2. คายสงเสริมความรูและ
ทักษะดนตรีสากล 

        

3. แสดงผลงานนักเรยีน       2,000      2,000  

๘. พัฒนาผูเรียน
สูความเปนเลิศ
ทาง 
วิชาการ 

1. จัดซื้อวัสดุฝกงานเกษตร     40,000      40,000  ตลอดป
การศึกษา 
  
  
  
  

ครูรืน่ฤด ี
เดือนตะค ุ

  
  
  
  

2. จัดซื้อวัสดุฝกงาน
อุตสาหกรรม 

    40,000      40,000  

3. จัดซื้อวัสดุฝก 
งานคหกรรม 

    45,000      45,000  

4. จัดซื้อวัสดุฝกงานวชิา
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลย ี

    20,000      20,000  

5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สําหรับการเรยีน
คอมพิวเตอร 

    25,000      25,000  

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ         1,085,359   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ สถาบันการศึกษาอ่ืนไมนอยกวา 8 สถาบันเชน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเทพสตรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยรามคําแหง,มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเจาพระยา, 
โรงเรียนพยาบาลตางๆ โรงเรียนอินทรบุรี,โรงเรียนบางระจันวิทยา,โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา,โรงเรียนทาชาง     
วิทยาคาร,โรงเรียนพรหมบุรีรชัดาภิเษก,โรงเรียนบานแปงวทิยา, โรงเรียนหัวไผวิทยาคม, โรงเรียนคายบางระจันวิทยาคม 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. รอยละของผูเรยีนท่ีมผีลการประเมิน การอาน 
คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้น
ไป  

- ผลงานของนักเรยีน 
 

-แบบประเมินผลงาน 
-แบบสอบถาม 

2. รอยละผูเรยีนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไป
ตามเกณฑระดับด ี

- ผลงานของนักเรยีน -แบบประเมินผลงาน 
-แบบสอบถาม 

 



 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ครูจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธภิาพ 
2.  นักเรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ังในและนอกหองเรยีน 
3. นักเรยีนโรงเรยีนสิงหบรุีสามารถตดัสนิใจในการศึกษาตอ/ประกอบอาชีพได 
4. สถาบนัการศึกษาอ่ืนท่ีเชิญเขารวมโครงการใหขอมูลในการตัดสินใจแกนักเรยีนท่ีเขารวมโครงการ 
รวมหรือมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  
 
จยธรรม 



โครงการ : สงเสริม สนับสนนุการพัฒนาศักยภาพผูเรยีนดานการสื่อสาร 2 ภาษา   
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21     
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๒       
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๔     
ตัวบงช้ีที่   ๔.1, ๔.2, ๔.3, ๔.4         
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ      
1. หลักการและเหตุผล 
 การคิด เปนกระบวนการท่ีเกิดขึน้ในสมองท่ีใชสัญลักษณหรือภาพแทนสิ่งของ เหตุการณหรอืสถานการณตาง ๆ 
โดยมี การจัดระบบความรู ขอมูล ขาวสารซึ่งเปนประสบการณเดิมกับประสบการณใหมหรือสิ่งเราใหม ผลจากการ
จัดระบบสามารถ แสดงออกไดหลายลักษณะ เชน การใหเหตุผลการแกปญหาตาง ๆ เนื่องจากการคิดเปนกระบวนการท่ี
เกิดขึ้นในสมอง ซึ่งเปนศูนยกลางในการควบคุม และจัดระเบียบ การทํางานทุกชนิด ของรางกาย สมองของมนุษยแบง
ออกเปน 2 ซีก คือสมองซีกซาย (Left Hemisphere) กับสมองซีกขวา (Right Hemisphere) สมองซีกซายจะ
ควบคุมดูแลพฤตกิรรมของมนุษยท่ีเกี่ยวกับการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห นอกจากนี้สมองซีกซายยังเปน ตัวควบคุม การ
กระทํา การฟง การเห็น และ การสัมผัสตาง ๆ ของรางกายทางซีกขวา สมองซีกขวาจะควบคุมดูแลพฤติกรรมของมนุษย
ท่ีเกี่ยวกับความคิดสรางสรรค จริยธรรม อารมณ และยังเปนตัวควบคุม การทํางานของรางกายทางซีกซาย 

การศึกษาในโรงเรียนในระบบเดิมใหความสําคัญกับการใชสมองซีกซาย สงเสริมใหเด็กผูเรียน ไดรับการฝกฝน
ความสามารถ ในการใช เหตุผล การใชภาษาอยางมาก อยากใหเด็ก ๆ มีอาชีพ เปนแพทย เปนนักวิทยาศาสตร สวนการ
สงเสริมทางดาน ความคิดสรางสรรค มีนอย ตอมาเห็นความสําคัญกับการใชสมองซีกขวา เชนการสงเสริมการ แสดง
ออกแบบตาง ๆ การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเรียนทางดาน การออกแบบ การแสดง การประชาสัมพันธ จากการท่ีสมอง
ท้ัง 2 ซีก ทําหนาท่ีตางกัน ถาเราใชสมองดานใดดานหนึง่มากกวาอีกดานหนึง่ อาจจะทําใหเกิดผลเสียได ดังนั้นเราทุกคน
ควรใช สมองท้ังสองซีก เมื่อเจอปญหา การหาทางแกปญหาเราใชสมองซีกขวา ใชจินตนาการ ในการหาหนทางแกปญหา 
โดยคิดถึง ผลท่ีไดโดยรวมซึ่งคิดไดหลายวิธี แตในขณะเดียวกันเราก็ใชสมอง ซีกซายเพราะวา เราจําเปนตองรูวาอะไรคือ 
ความจริงเพ่ือใชความสามารถในการวิเคราะหและการจัดการเพ่ือใหสามารถ ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมนีิสยัรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรยีนรูและสื่อ
ตางๆรอบตวั 

2. เพ่ือเสริมสรางใหผูเรยีนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขยีนและตั้งคาํถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 2     
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมนีิสยัรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมดุ แหลงเรียนรู 

และสื่อตางๆรอบตวั 
2. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและตัง้คาํถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
3. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 2     
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑.พัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนโครงการ
หองเรียนพิเศษ 

1. สงเสริมความรูความสามารถ
ทางภาษา ม.4/10 

   90,000    90,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูโกศล 
เพ็งสาทร 

2. สงเสริมความรูความสามารถ
ทางภาษา ม.5/10 

   86,000    86,000  

3. สงเสริมความรูความสามารถ
ทางภาษา ม.6/10 

   80,000    80,000  

๒.พัฒนาศักยภาพ
ดานการเรียนของ 
ผูเรียน 

1. จัดแหลงเรยีนรู (Japanese 
Zone) และปรับปรุงบรรยากาศ
หองเรียน 

   38,540    38,540  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูพิกุลทอง 
สักการะ 

2. Japanese Guide    41,140    41,140  
3. Japanese Speaking    17,000    17,000  
4. คายภาษาและวัฒนธรรม
ญ่ีปุน 

   31,800    31,800  

5. การแขงขันทักษะทาง
วิชาการ 

     7,020    7,020  

6. จัดสอบวดัระดับความรู
ภาษาญ่ีปุน 

     2,500    2,500  

๓.พัฒนาศักยภาพ
ดานการเรียนรูของ
ผูเรียน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

     8,060    8,060  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูสชุาดา 
โพธิสมภาพวงษ 

2. สงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

   34,517    34,517  

3. สงเสริมการเรยีนรูภาษาจนี
และทัสนคต ิ

   67,123    67,123  

๔.สงเสริมผูเรยีนให
มีการเรียนรูดวย
ตนเองผานสื่อ ICT  

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอรภายในศนูยสืบคน
ขอมูลเพ่ือการเรยีนรู  

30,000      30,000  
ตลอดป
การศึกษา 

ครูปยพัชร 
งามจริง 

๕. พัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับ
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากลและความ
ตองการของทองถิน่  

1. ปรับปรงุและพัฒนาหลักสตูร
สูมาตรฐานสากลกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

     500      500  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูเชาวลติ  
บุญอ่ิม 

๖. สงเสริมสนับสนนุ
การพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนดานการ
สื่อสาร 2 ภาษา  
หลักสูตร  

1. Foreign Day 28,000      28,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูโกศล   
เพ็งสาทร 

2. English Camp 15,500      15,500  
3. Christmas Day 10,600      10,600  



 

5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ         588,300  บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ  
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. รอยละของผูเรยีนมนีิสยัรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรยีนรูและสื่อ
ตางๆรอบตวั  

- การเขารวมกจิกรรมของนักเรยีน 
 

-แบบประเมินการเขารวม
กิจกรรมของนักเรยีน 

๒. รอยละของผูเรยีนมีทักษะในการอาน ฟง พูด 
เขียนและตัง้คาํถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 

- สอบถาม 
- สถิต ิ

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สมุดบันทึกสถติ ิ

๓. รอยละของผูเรยีนท่ีมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศท่ี 2     

- สอบถาม 
- สถิต ิ

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-สมุดบันทึกสถติ ิ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมนีิสยัรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรยีนรูและสื่อ

ตางๆรอบตวั 
2. เพ่ือเสริมสรางใหผูเรยีนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขยีนและตั้งคาํถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติม 
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนท่ีมีทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ี 2     
มีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรมสงเสริมคุณธรรม  
 
จยธรรม 

 



โครงการ : สงเสริม สนับสนนุกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะของผูเรยีนตามหลักสูตร 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๑     
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๕     
ตัวบงช้ีที่   ๕.1, ๕.2, ๕.3, ๕.4         
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ      
1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2552  มาตรา  22  ใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และมาตรา  ๒๔  การจัดกระบวนการเรียนรูให
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการ  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ การเผชิญสถานการณ  
และประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ
ใหทําได  คิดเปน  และทําเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  จัดการเรียนการสอน  โดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตาง ๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมท้ังปลกูฝงคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไวในทุก
วิชา  สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ   สภาพแวดลอม  สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุงเนนการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา  โดยเนนการปฏิรูปดานหลักสูตรขึ้น จึงควรพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรู ในปการศึกษา  ๒๕๕๘  ใหสอดคลองกับแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผูเรยีนในแตละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
2. เพ่ือยกระดับผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสูตรของผูเรยีนเปนไปตามเกณฑระดับดขีึน้ไป 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
2. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนท่ีมผีลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสตูรเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑. สงเสริม
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรยีน
ตามหลักสตูร 

1. แนะแนวระดับชั้น ม. 1-ม. 6    15,000      15,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครวูรรณภา 
สาระวะด ี

2. บริการสารสนเทศ      1,000      1,000  
3. บริการติดตามผล      2,500      2,500  

4. ตลาดนดัแนะแนว 
     5,000      5,000  

2. สงเสริมสนับ 
สนนุกิจกรรมในการ
พัฒนาสมรรถนะ 
ของผูเรยีนตาม
หลักสูตร 

1. English General 
Proficiency Test 

        

ตลอดป
การศึกษา 

ครูโกศล  
เพ็งสาทร 

2. การจัดทําสื่อการสอน    21,530      21,530  
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน      9,200      9,200  
 4. กระดาษโรเนียว     40,800      40,800  

๓. สงเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ 

1. ประกวดขับรองเพลง      1,200      1,200  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูทิวทอง   
ออนบาง 

2. ดนตรสีรางสีสนั      2,400      2,400  
3. ดนตรตีานยาเสพติด      2,800      2,800  
4. ลีลาประกอบเพลง         
5. สวนนี้มคีวามรู      5,000      5,000  
6. นิทรรศการศิลปะ         

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ        106,430  บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ  
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. รอยละของผูเรยีนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแต
ละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้
ไป  

- ทดสอบ 
 

-แบบทดสอบ 

๒. รอยละของผูเรยีนมผีลการประเมินสมรรถนะ
สําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 

- ทดสอบ -แบบทดสอบ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนแตละกลุมสาระการเรยีนรูเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 
2. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาํคัญตามหลักสตูรเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไปสวนรวมในโครงการ/  



โครงการ : สงเสริม สนับสนนุการพัฒนากจิกรรมตามแนวทางโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๑     
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๖     
ตัวบงช้ีที่   ๖.1, ๖.2, ๖.3, ๖.4         
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ      
1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันโรงเรียนสิงหบุรีมุงเนนแผนการเรียนหลายดาน เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ความสามารถของผูเรียนท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้มีนโยบายเปนพิเศษในเรื่องทักษะการทํางานของผูเรียนในแตละกลุมการเรียนตางๆ ท้ังนี้
โรงเรียนสิงหบุรีไดมีแผนงานและทิศทางในการพัฒนาผูเรียนในดานการทํางานและการประกอบอาชีพตามท่ีผูเรียนสนใจ
อยางหลากหลายเพียงพอ แตพบวายังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการท่ีทําใหผลการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวอยางแทจริง ดังนั้นโรงเรียนสิงหบุรีจึงเห็นควรจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียนดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
สรางเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต การจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนนั้นตองเปนไปตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุง
หมายท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทางสาขาวิชาตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองกับ
นโยบายทางการศึกษาของชาต ิ

 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงานระดับดขีึน้ไป 
2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถนาํเสนอวิธคีิด วิธแีกปญหาดวยภาษาหรือวธิีการของตนเอง   
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถกาํหนดเปาหมายคาดการณ ตดัสนิใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความคดิริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ มีความเปนผูนาํและ 

นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๘๕ ของผูเรยีนมีการใชเทคโนโลยีในการเรยีนรูและนาํเสนอผลงานระดับดีขึน้ไป 
2. รอยละ ๘๕ ของผูเรยีนสามารถนาํเสนอวธิีคดิ วธิีแกปญหาดวยภาษาหรือวธิีการของตนเอง   
3. รอยละ ๘๕ ของผูเรยีนสามารถกาํหนดเปาหมายคาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
๔. รอยละ ๘๕ ของผูเรยีนมคีวามคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ มีความเปนผูนาํและ 

นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

สงเสริมการพัฒนา
กิจกรรมการเรยีนรู
ตามแนวทาง
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. โครงงานคุณธรรม  
ม.ตน  ม.ปลาย 

     5,000           5,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูศรีสวัสดิ ์
กรัตนุถะ 

2. โครงงานเศรษฐศาสตร
และตลาดนดัเศรษฐศาสตร 

   10,000         10,000  

3. บันทึกจึงทราบ
ผูปกครองและการสืบคน
อาชีพทองถิ่น ม. 5 

     2,000           2,000  

4. ฝกซอมนักเรยีนเขา
แขงขนัทักษะทางวิชาการ
ระดับเขต ระดับภาค 

     3,000           3,000  

5. ประกวดหนงัสือเลมเล็ก
ความรูทางสังคม 

     2,000           2,000  

6. ประกวดโครงงาน
ประวตัิศาสตร ม. 4 

     2,000           2,000  

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ         24,000  บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ  
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. รอยละของผูเรยีนมีการใชเทคโนโลยีในการ
เรียนรูและนําเสนอผลงานระดับดขีึน้ไป  

- สํารวจ 
 

-แบบสาํรวจ 

๒. รอยละของผูเรยีนสามารถนาํเสนอวธิีคดิ วธิี
แกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   

- บันทึกการทํางาน -แบบบันทึก 

๓. รอยละของผูเรยีนสามารถกาํหนดเปาหมาย
คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 

- สํารวจ -แบบสาํรวจ 

๔. รอยละของผูเรยีนมีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
ผลงานดวยความภาคภูมิใจ มีความเปนผูนาํและ 
นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิทรงเปน
ประมุข 

- สํารวจ -แบบสาํรวจ 

 



 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเรียนมีการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงานระดับดีขึน้ไป 
2. ผูเรียนสามารถนาํเสนอวิธคีิด วิธแีกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
3. ผูเรียนสามารถกาํหนดเปาหมายคาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
๔. ผูเรียนมคีวามคดิริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ มีความเปนผูนาํและ 

นักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมุข 
มีสวนรวมในโครงการ/กจิกรรมสงเสริมคุณธรรม  
 
 
 
จยธรรม 



โครงการ : พัฒนาการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผลของคร ู
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๓     
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๗     
ตัวบงช้ีที่   ๗.1, ๗.2, ๗.3, ๗.4, ๗.๕, ๗.๖, ๗.๗, ๗.๘, ๗.๙       
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ  
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ     
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสิงหบุรีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวนมากเพียงพอตอการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพใน
เกือบทุกสาขาวิชาทุกกลุมสาระการเรียนรู มีเพียงบางรายวิชาเทานั้นท่ีมีความจําเปนตองใชบุคลากรพิเศษเพ่ือใหเกิด
คุณภาพทางดานการเรียนรูโดยเฉพาะ เชน ครูตางประเทศ ครูอัตราจางบางสาขาวิชา เปนตน ดังนั้น ปญหาท่ีพบมากคือ
ความรูเฉพาะดานของครู กระบวนการสอนในปจจุบันมุงเนนการนําสื่อ วัสดุท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน
อยางเพียงพอนาพึงพอใจในระดับดี แตยังควรไดรับการพัฒนาใหเกิดมาตรฐานสูงขึ้น โรงเรียนสิงหบุรีจึงพัฒนาโครงการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของครุใหบรรลุเปาหมายในระดับท่ี
สูงขึ้นไป 

 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหครแูละบุคลากรทางการศึกษามีการจดัทํา ID Plan ระยะ 1 ป และ 3 ป 
2. เพ่ือสงเสริมใหครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 
2 เพ่ือสงเสริมใหในการสื่อสาร และบรูณาการการใชภาษาอังกฤษในการจดัการเรียนการสอน 
3. เพ่ือสงเสริมใหครแูละบุคลากรทางการศึกษามคีวามสามารถในการใช ICT ในการเรยีนการสอน และนาํ         

ภูมิปญญาของทองถิน่มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู 
๔. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารมวีิสยัทัศน ภาวะผูนาํและความคิด ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา สามารถบริหารจดั
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกาํหนดไวในแผนปฏิบตัิการ  
๕. เพ่ือสงเสริมใหครูมีการศึกษา วจิัยเพ่ือพัฒนางาน  
๖. เพ่ือสงเสริมใหครูออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา มีการวดัและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๗. เพ่ือสงเสริมใหครูมแีผนการจดัการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญและจดัการเรยีนการสอนตามรายวิชา      

ท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๘. เพ่ือสงเสริมใหครูมีการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาชพี 
๙. เพ่ือสงเสริมใหครูใหคาํแนะนาํ คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรยีนท้ังดานการเรยีนและคุณภาพชวีติ

ดวยความเสมอภาค 
๑๐. เพ่ือสงเสริมใหครูไดรับการยกยองในระดับตางๆ 
 
 
 
 



 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๙๐ ของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีการจดัทํา ID Plan ระยะ 1 ป และ 3 ป 
2. รอยละ ๙๐ ของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ

ท่ี 2 เพ่ือสงเสริมใหในการสื่อสาร และบูรณาการการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนการสอน 
3. รอยละ ๙๐ ของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช ICT ในการเรยีนการสอน และนาํ         

ภูมิปญญาของทองถิน่มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู 
๔. รอยละ ๙๐ ของผูบริหารมีวสิัยทัศน ภาวะผูนาํและความคดิ ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา สามารถบริหารจดั

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกาํหนดไวในแผนปฏิบตัิการ  
๕. รอยละ ๙๐ ของครูมีการศึกษา วิจยัเพ่ือพัฒนางาน  
๖. รอยละ ๙๐ ของครูออกแบบการจดัการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบคุคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา มีการวดัและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
๗. รอยละ ๙๐ ของครูมแีผนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญและจัดการเรยีนการสอนตามรายวิชา      

ท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
๘. รอยละ ๙๐ ของครูมีการพัฒนาความกาวหนาทางวชิาชีพ 
๙. รอยละ ๙๐ ของครูใหคาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรยีนท้ังดานการเรยีนและคุณภาพชวีติ

ดวยความเสมอภาค 
๑๐. รอยละ ๙๐ ของครูไดรับการยกยองในระดับตางๆ 
 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

นิเทศและพัฒนาบุคลากร         

ตลอดป
การศึกษา 

กลุม
บริหารงาน
วิชาการ 

๑. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

    10,000            
10,000  

๒. จัดประชุมอบรมครู
ในภาพรวม 4 ครั้ง
ภายในโรงเรยีน 

1. คาดาํเนนิการจัด
ประชุม อบรมคร ู

        

๓. สงบุคลากรเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนา 

2. คาลงทะเบยีน คา
เดินทาง คาเบีย้เลีย้ง 

  
250,000  

        
250,000  

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

๔. จัดทําวจิัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 

1. คาเอกสาร และ
จัดทํารูปเลม 

    15,000            
15,000  

งานทะเบียนและวัดผล         

๕. พัฒนาระบบทะเบียน
และวัดผล 

1. จัดบคุลากรเขา
อบรมพัฒนาโปรแกรม
งานทะเบียนวัดผล      

        

2. จัดซื้อ ปพ.๑ และ 
ปพ.๒           

        



 

 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

งานทะเบียนและวัดผล         

ตลอดป
การศึกษา 

กลุม
บริหารงาน
วิชาการ 

๕. พัฒนาระบบทะเบียน
และวัดผล 

3. จัดทําปพ.๕ ของ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

    30,000            
30,000  

4. สงเสริมการ
บริหารงานวชิาการ
ดานงานวัดผล 

    30,000      
      

30,000  

๖. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปงบประมาณ 2559 

1.สงบคุลากรอบรม 
ศึกษาดงูาน 

  
250,000  

    
 

 
งานบุคลากร 

2.จัดหาวัสดุสาํนักงาน     30,000          
280,000  

7. สงเสริมใหครูพัฒนา
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพ 

1. สงครูเขารบัการ
อบรม คนละ 1 ครั้ง/
ป 

      3,000      

 

 
ครวูรรณภา 
สาระวะด ี

2. ศึกษาดงูาน 1 
ครั้ง/ป 

      3,000               
3,000  

3. นิเทศงานแนะแนว 
         

420  
                

420  

4. วิจยัในชั้นเรียน         

๘. สงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
มีความสามารถในการใช 
ICT ในการเรยีนการสอน 

1. จัดหาสื่อ ICT และ
นวตักรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

    48,000            
48,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูเชาวลติ  
บุญอ่ิม 

๙. สงเสริมใหครูผูสอน
จัดการเรียนการสอนโดย
ใชนักเรียนเปนสาํคัญ 

1. จัดซื้อวัสดุ – 
อุปกรณกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

    67,200            
67,200  

2. อบรมและพัฒนา
ครูสูครูมืออาชีพ 

    35,400            
35,400  

๑๐. สงเสริมใหครูผูสอน
จัดการเรียนการสอนโดย
ใชนักเรียนเปนสาํคัญ 

1. จัดหาวัสดุ
สํานักงาน 

    30,168            
30,168  ตลอดป

การศึกษา 
ครูโกศล  
เพ็งสาทร 

2. พัฒนาศักยภาพคร ู
    24,000            

24,000  
๑๑. สงเสริมใหครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดทําวจิัยเพ่ือพัฒนางาน
และโรงเรยีน 

1. พัฒนาบคุลากรครู
ภาษาไทย 

    20,000            
20,000  ตลอดป

การศึกษา 

ครูสวุัสดา 
ประสาทพร
ชัย 

 



 

 
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑๒.สงเสริมใหครูพัฒนา
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพ 

1. พัฒนาครู อบรม 
และศึกษาดงูานกลุม
สาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร 

    50,000            
50,000  ตลอดป

การศึกษา 

ครูประสิทธิ ์
ประสาทพร
ชัย 

๑๓. สงเสริมใหครูพัฒนา
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพ 

1. การอบรม
ปฏิบัติการท่ีเกีย่วกับ
การจัดระเบียบ
ทางการเรยีนการสอน 

    10,000            
10,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูศรีสวัสดิ ์
กรัตนุถะ  2. การนิเทศและการ

พัฒนาครูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  

    10,000            
10,000  

๑๔. อบรมพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดงูาน 

1. สงเสริมการพัฒนา
ความกาวหนาทาง
วิชาชีพคร ู

        

ตลอดป
การศึกษา 

ครูทิวทอง   
ออนบาง 

2. สงเสริมการศึกษา 
วิจยัและพัฒนางาน 

      5,180               
5,180  

3. นิเทศภายใน         

4. อบรมพัฒนา
บุคลากรและศึกษาดู
งาน 

      7,080               
7,080  

๑๕.สงเสริมกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

1. ซอมเครื่องดนตรี
สากล 

    20,000            
20,000  

๑๖.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช 
ICT ในการเรยีนการสอน 

ศึกษาดงูานและการ
เขารับการอบรม 

      5,000               
5,000  ตลอดป

การศึกษา 
ครูรืน่ฤด ี
เดือนตะค ุ

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
 
6. งบประมาณ        1,203,448   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ  
 
 



 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. รอยละของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีการจดัทํา ID 
Plan ระยะ 1 ป และ 3 ป 

- สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๒. รอยละของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี 2 เพ่ือ
สงเสริมใหในการสื่อสาร และบรูณาการการใชภาษาอังกฤษ
ในการจดัการเรยีนการสอน 

- สอบถาม 
- สํารวจ 
 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๓. รอยละของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถ

ในการใช ICT ในการเรยีนการสอน และนาํภูมิปญญาของ

ทองถิ่นมาบรูณาการในการจดัการเรยีนรู 

- สอบถาม 
- สํารวจ 
 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๔. รอยละของผูบริหารมีวสิัยทัศน ภาวะผูนาํและความคดิ 
ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา สามารถบริหารจดัการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกาํหนดไวในแผนปฏิบตัิการ 

- สอบถาม 
- สํารวจ 
 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๕. รอยละของครูมีการศึกษา วิจยัเพ่ือพัฒนางาน - สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๖. รอยละของครูออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา มี
การวดัและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรยีนรูของ
ผูเรียนดวยวธิีการท่ีหลากหลาย 

- สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๗. รอยละของครูมแีผนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนผูเรยีนเปน
สําคัญและจัดการเรยีนการสอนตามรายวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

- สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๘. รอยละของครูมีการพัฒนาความกาวหนาทางวชิาชีพ - สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๙. รอยละของครูใหคาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไขปญหา
ใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพชีวติดวยความเสมอ
ภาค 

- สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

๑๐. รอยละของครูไดรับการยกยองในระดับตางๆ - สอบถาม 
- สํารวจ 

- แบบสอบถาม 
-แบบสาํรวจ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. รอยละ ๙๐ ของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีการจดัทํา ID Plan ระยะ 1 ป และ 3 ป 
2. รอยละ ๙๐ ของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ

ท่ี 2 เพ่ือสงเสริมใหในการสื่อสาร และบูรณาการการใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนการสอน 
3. รอยละ ๙๐ ของครแูละบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการใช ICT ในการเรยีนการสอน และนาํ         

ภูมิปญญาของทองถิน่มาบูรณาการในการจัดการเรยีนรู 
๔. รอยละ ๙๐ ของผูบริหารมีวสิัยทัศน ภาวะผูนาํและความคดิ ริเริ่มท่ีเนนการพัฒนา สามารถบริหารจดั

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกาํหนดไวในแผนปฏิบตัิการ  
๕. รอยละ ๙๐ ของครูมีการศึกษา วิจยัเพ่ือพัฒนางาน  



 

๖. รอยละ ๙๐ ของครูออกแบบการจดัการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบคุคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา มีการวดัและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๗. รอยละ ๙๐ ของครูมแีผนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญและจัดการเรยีนการสอนตามรายวิชา      
ท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๘. รอยละ ๙๐ ของครูมีการพัฒนาความกาวหนาทางวชิาชีพ 
๙. รอยละ ๙๐ ของครูใหคาํแนะนาํ คาํปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรยีนท้ังดานการเรยีนและคุณภาพชวีติ

ดวยความเสมอภาค 
๑๐. รอยละ ๙๐ ของครูไดรับการยกยองในระดับตางๆจยธรรม 



โครงการ : พัฒนาการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคณุภาพ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๓    
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๘     
ตัวบงช้ีที่   ๘.1, ๘.2, ๘.3, ๘.4, ๘.๕, ๘.๖       
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานท่ัวไป 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานท่ัวไป     
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสิงหบุรีมีผูบริหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่องและวิสัยทัศนของโรงเรียนไดมี
การเปลี่ยนแปลง โดยมุงเนนในเรื่องการพัฒนาผูเรียนเปนหลัก ซึ่งอาจทําใหรูปแบบของการบริหารจัดการมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ท้ังนี้ผูบริหารไดใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยดานวิชาการคอนขางนอย แตยังคงมีการกระจายอํานาจใหกับฝายบริหารดานตางๆ สําหรับอีกจุดหนึ่งท่ีควร
พัฒนาคือดานการสรางความพึงพอใจแกผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ท่ียังบกพรองตอการบริหารจัดการ ทําใหเกิดผล
กระทบตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครองในเรื่องของความเขาใจ ดังนั้นจากภาพรวมของผูบริหารท่ีตอง
ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาจึงเห็นควรใหมีโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลของผูบริหารขึ้น เพ่ือสงเสริมพัฒนาใหผูบริหารไดบริหารงานอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพตามโครงสรางการบริหาร 
โรงเรียนสงิหบุร ี

2. เพ่ือสงเสริมใหมีระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบอยางเขมแข็ง เพ่ือนาํผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยางสม่าํเสมอ 

3. เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายนอก 
๔. เพ่ือใหมีการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
๕. เพ่ือจัดใหมีการปรบัปรุงระบบบรหิารโดยเทียบเคยีงและอิงเกณฑมาตรฐาน TQA  
๖. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิาน ระดับดีขึน้ไป 
๗. เพ่ือจัดใหมีสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามโครงสรางการบริหารโรงเรยีนสิงหบรุีอยูในระดับด ี
2. ระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบอยางเขมแขง็ เพ่ือนาํผลไปปรับปรงุการเรยีนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ อยูในระดับด ี
3. มีระบบขอมูลสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายนอกอยูในระดับด ี
๔. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภบิาลอยูในระดับด ี
๕. ระบบบริหารโดยเทียบเคยีงและอิงเกณฑมาตรฐาน TQA  อยูในระดับด ี
๖. รอยละ ๙๕ ของผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาผานเกณฑการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ระดับดขีึ้นไป 
๗. มีสวัสดิการครแูละบคุลากรทางการศึกษาอยูในระดับด ี
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

บริหารสํานักงาน         

ตลอดป
การศึกษา 

กลุมบริหาร
วิชาการ 

  1. จัดซื้อวัสดุสาํนักงาน
วิชาการ 

80,000           
80,000  

  2. ซอมวัสดุ ครภุัณฑ
สํานักงาน 

10,000      10,000  

  3. ประชาสัมพันธงาน
สํานักงานวชิาการ 

5,000      5,000  

  4. สาธารณูปโภค
สํานักงานวชิาการ 

        

  5. จัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานวชิาการ 

10,000      10,000  

บริหารวิชาการและเทียบโอน         

  

1. จัดทําหนังสือคูมือ
การดาํเนนิการ 

15,000      15,000  

2. จัดประชุม
คณะกรรมการ 

5,000      5,000  

แผนงาน
วิชาการ   

        

1. จัดทําเอกสาร 
ผลงานกลุม
บริหารวิชาการ 

1. คาเอกสาร และ
จัดทํารูปเลม 

15,000      15,000  

สงเสริม
ประสาน
การศึกษา   

        

1. จัดกิจกรรม
บริการทาง
วิชาการรวมกับ
หนวยงานตาง ๆ  

1. คาบริการอาหาร 4,000      4,000  
2. คาเดนิทาง 6,000      6,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

4.1 พัฒนาการ
บริหาร 
จัดการดวย
ระบบคุณภาพ 

จัดซื้อวัสดคุรภุัณฑงาน
พัสด ุ

10,000           
10,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูสมพร   
ภูทอง 

ซอมแซมบาํรงุรักษา
ครุภัณฑ 
งานพัสด ุ

     15,000      15,000  

พัฒนาบุคลากรดานงาน
พัสด ุ

5,000      5,000  

เช็คระยะและซอมบาํรงุ 90,000      90,000  
เปลี่ยนยาง 30,000      30,000  
จัดทําประกันภยัรถยนต 45,000      45,000  
คาน้าํมันเชื้อเพลิง         
คาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 8,000      8,000  
บริหารสาํนักงานการเงนิ
และ 
พัสด ุ

        

รวม 
   203,000         

203,000  
4.1 พัฒนาการ
บริหาร 
จัดการดวย
ระบบคุณภาพ 

พัฒนาบุคลากรดาน 
การเงินและพัสดุ ปละ 
2 ครัง้ 

40,000      40,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครธูารญา  
ธยานธนาธร 

จัดทําแบบฟอรมการเงนิ 1,500      1,500  
จัดซอมบาํรงุครุภัณฑ
สํานักงาน 

15,000      15,000  

จัดซื้อวัสดสุาํนักงาน 
การเงิน พัสดุ (คา
กระดาษ) 

5,000      5,000  

รวม 61,500      61,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

4.1 พัฒนาการ
บริหาร 
จัดการดวย
ระบบคุณภาพ 

พัฒนาบุคลากรแผนงาน 
และสารสนเทศ จาํนวน 
 25 คน ปละ 2 ครั้ง 

30,000      30,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครนูพชัย 
สุวรรธนะ 

จัดทําเอกสาร
แผนพัฒนาฯ 4 ป และ
แผนปฏิบตัิการประจาํป
งบประมาณ 2559 ,
และ 2560 

   150,000         
150,000  

ประชุมปฏิบตัิการจัดทํา 
แผนปฏิบตัิการประจาํป 
2560 

        

จัดซอมครุภัณฑ
สํานักงาน 

1,000      1,000  

จัดซื้อวัสดแุผนงาน         
วัสดุกระดาษโรเนยีว         

รวม 
   181,000         

181,000  

2.พัฒนา
ประสิทธภิาพ
ระบบดแูล
ชวยเหลือ
นักเรยีน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.ทะเบียนม.๑,ม.๔ 
   104,920         

104,920  เม.ย.-59 

นางจุฬา
ลักษณ 

เยี่ยมบาน           

คัดกรองนักเรียน 
       2,850      2,850  1มิ.ย.-31

ก.ค.59 
2.ประชุมผูปกครอง 23,110      23,110    
ม.1-ม.6 ครงัท่ี 1         มิ.ย.-59 
 -ประชุมผูปกครอง           
ม.1-ม.6 ครงัท่ี 2         พ.ย.-59 
3.เลือกตั้ง
คณะกรรมการ 

83,270      83,270  
พ.ค.-59 

เครือขายผูปกครอง           
4.สายตรวจ 8,440      8,440    
5.อบรมระบบดูแลชวย 26,700      26,700    
เหลือนักเรยีนแก
บุคลากร 

        
  

4.สํานักงาน
กิจการนักเรยีน 

วัสดุสาํนักงาน 82,730     82,730 1ต.ค.
58.-30
ก.ย.59. 

นางจุฬา
ลักษณ 

 



 

 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

5.สงเสริมสวสัดิ
ภาพ 
นักเรยีน 
  
  
  

1.ซอมแผนรับมือภยั
พิบัติ 

9,000     9,000 1พ.ย.
58.- 

กฤษณะ
พงษ 

2.รณณรงคขับขี่
ปลอดภยั 

2,500     2,500 
1ก.พ.59.   

3.จัดซื้อกลอง VDO 10,000     10,000 พ.ย.-58   
4.ประชุมผูบริการรถ 5,000     5,000 1พ.ย.

58.-   
รับ-สงนักเรยีน         1ก.พ.59.   

6.พัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
สภานักเรยีน
และเครือขายใน
หองเรียน 
  
  

1.เลือกตั้งประธานนัก           นายอดิศักดิ ์
เรียน             

2.อบรมคณะกรรมการ 
17,900     17,900 10มิ.ย.

59.   
สภานักเรยีนและเครือ             
ขายในหองเรียน             
3.อบรมอาสาสมัคร
สารวตัรนักเรยีน 

20,000      20,000  8 ก.ค.
59.   

7.พัฒนา
ประสิทธภิาพ
ชมรมTo Be 
number  one 
  

1.จัดตั้งชมรม To Be 40,000     40,000 
1พ.ย.58- 
30ก.ย.

59. 

นางจุฬา
ลักษณ 

number one         
2.จัดหากองทุน         
3.จัดกิจกรรมรณรงค         

1. โครงการงาน
ธุรการและงาน
สารบรรณ 

1. งานสาํนักงานบริหาร
ท่ัวไปและธุรการ 

53,500      53,500  

ตลอดป
การศึกษา 

งานสนง.
ธุรการ 

2. ประชุมติดตอ
ประสานงานกับ
หนวยงานตางๆของฝาย
ธุรการ 

30,000      30,000  

3. งานรักษาความ
สะอาดสาํนักงานธุรการ 

1,500      1,500  

4. จัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

       3,000      3,000  

5. สงนักเรียนรางวลั
พระราชทาน 

               -         25,000  25,000  

5. จัดทําคูมือบริหาร
ท่ัวไปและเอกสาร
ประชุมงานธรุการ 

15,000         
128,000  



 

 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

4. โครงการ
ธนาคารโรงเรยีน 

1.กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 

20,000        

ตลอดป
การศึกษา 

งานธนาคาร 
โรงเรียน 

2.กิจกรรมวนัครบรอบ
วันเปดธนาคาร 

        
5,000  

      

3.กิจกรรมวนัปใหมและ
วันเด็ก 

5,000      30,000  

1. บริการชุมชน
สัมพันธสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 

1. บริการชุมชนสัมพันธ 
สืบสานวัฒนธรรมไทย
ดานนาฏศลิปไทย 

37,794      37,794  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูทิวทอง   
ออนบาง 

1. ประกวดวาดภาพ 
"คนรักชาต ิวีรชน
บางระจนั" 

1,800      1,800  

2. คัดเลือกผลงาน
ทัศนศลิปของนักเรียน
ประจาํป 

2,000      2,000  

3. แสดงผลงานนักเรยีน 3,000      3,000  
4. คายสงเสริมปลูกฝง
เยาวชนใหสืบสาน
วัฒนธรรมทางดนตรีไทย 

        

5. พิธีไหวครดูนตรีไทย 20,000      20,000  
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ         1,813,014   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตาม
โครงสรางการบริหารโรงเรียนสงิหบุรีอยูในระดับด ี

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

๒. ระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบอยาง
เขมแขง็ เพ่ือนาํผลไปปรับปรงุการเรยีนการสอนอยางสม่าํเสมอ 
อยูในระดับด ี

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

๓. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน 

ประกันคุณภาพภายนอกอยูในระดับด ี

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

๔. โรงเรียนมวีัฒนธรรมองคกรท่ีดีโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลอยูในระดับด ี

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

๕. ระบบบริหารโดยเทียบเคยีงและอิงเกณฑมาตรฐาน TQA  

อยูในระดับด ี

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

๖. รอยละของของผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาผาน
เกณฑการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ระดับดขีึ้นไป 

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

๗. โรงเรียนมีสวัสดิการครแูละบคุลากรทางการศึกษาอยูใน
ระดับด ี

- รายงานผลการปฏิบตัิงาน - แบบรายงานผล 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามโครงสรางการบริหารโรงเรยีนสิงหบรุีอยูในระดับด ี
2. ระบบการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบอยางเขมแขง็ เพ่ือนาํผลไปปรับปรงุการเรยีนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ อยูในระดับด ี
3. มีระบบขอมูลสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายนอกอยูในระดับด ี
๔. มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภบิาลอยูในระดับด ี
๕. ระบบบริหารโดยเทียบเคยีงและอิงเกณฑมาตรฐาน TQA  อยูในระดับด ี
๖. รอยละ ๙๕ ของผูบริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาผานเกณฑการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ระดับดขีึ้นไป 
๗. มีสวัสดิการครแูละบคุลากรทางการศึกษาอยูในระดับด ี
รวมในโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม  
 
 

 



โครงการ : สงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชน 
แผนงาน/โครงการ :  สงเสริมการมีสวนรวมขอชุมชน ภาคีเครือขายรวมพัฒนา 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๖    
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๙     
ตัวบงช้ีที่   ๙.1, ๙.2, ๙.3      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานท่ัวไป 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานท่ัวไป     
1. หลักการและเหตุผล 

ปจจัยท่ีทําใหการศึกษาในสถานศึกษาดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพประการสําคัญ  คือ  ความรวมมือ
ประสานประโยชนระหวางชมุชน  บาน  โรงเรียน  ซึ่งประกอบดวยครู  ผูปกครอง  ผูบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ชมรมครูผูปกครอง  เครือขายชุมชน  เพ่ือท่ีทุกฝายไดมีโอกาสระดมความคิด  แลกเปลี่ยนประสบการณ  
เสนอความคิดหาแนวทางพัฒนา  ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน  เพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เปนการทํางานแบบประสานประโยชน  มีสวนรวม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เกิดความรัก  ความสามัคคี  รวมภาคภูมิใจในผลของความสําเร็จท่ีเกิดจาก
การรวมมือ  รวมสรางความรูสึกเปนเจาของสถานศึกษารวมกัน  โรงเรียนสิงหบุรีเห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดทํา
โครงการสงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชุมชนขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค  

1. มีผูปกครอง และเครือขายผูปกครอง รวมท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน มสีวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
โดยมีการประชุมไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 ครัง้ 

2. มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตัิหนาท่ีตามระเบยีบกําหนด กาํกับติดตาม ดแูล และขับเคลื่อนการ
ดาํเนนิงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายโดยมีการประชุมไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

3. มีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธชุมชนและจดัระดมทรพัยากรเพ่ือ 
๔. โรงเรียนเปนแหลงสงเสริมสนับสนนุทางดานวิชาการและอ่ืนๆ แกบคุคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอ่ืน 
๕. นักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชมุชน มีความพึงพอใจตอผลการบริหารการจดั

การศึกษา 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๘๕ ของผูปกครอง และเครือขายผูปกครอง รวมท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการ

พัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประชุมไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 ครั้ง 
2. รอยละ ๙๐ ของคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตัิหนาท่ีตามระเบียบกาํหนด กํากับตดิตาม ดูแล และขับเคลื่อน

การดาํเนนิงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสาํเรจ็ตามเปาหมายโดยมีการประชุมไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 ครั้ง 
3. รอยละ ๙๐ ของมกีจิกรรมสงเสริมความสัมพันธชุมชนและจดัระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๔. โรงเรียนเปนแหลงสงเสริมสนับสนนุทางดานวิชาการและอ่ืนๆ แกบคุคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน และ

สถาบันอ่ืน รอยละ ๘๕ 



 

๕. นักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชมุชน มีความพึงพอใจตอผลการบริหารการจดั
การศึกษา รอยละ ๘๕ 

 
4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑. โครงการ
สงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชน 
ภาค ีเครือขายรวม
พัฒนา 

1. ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

     
5,000          

งานกพฐ. 2.จัดทําเอกการการ
ประชุม/ของท่ีระลึก
ตอบแทนฯ 

     
5,000      

      
10,000    

๒. โครงการ
งานนันทการ
โรงเรียนสงิหบุร ี

1.กิจกรรมปใหม           9,000    102,500      

งาน
นันทนาการ 

2.กิจกรรมประเพณี
สงกรานต           3,500      61,500      
3.กิจกรรม
เกษียณอายรุาชการ
ครแูละบุคลากร         55,000      88,500      
4.กิจกรรม OPEN 
HEART           48,000      
5.กิจกรรมผูกพัน 
น้ําใจครูและ
บุคลากร           60,000  

   
428,000    

๓.โครงการพัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาตาม
แนวทางปฎริูป
การศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง 

1.จัดพิมพ สารสาร
ฟา-แดง       480,000        

เงินเก็บ
จากผปค. 

2.จัดพิมพ หนงัสือ
เกษียณ 

   
30,000          

งานประชา 
สัมพันธ 

3.อบรมทีมงาน
ประชาสัมพันธ 

   
10,000      15,000        

4. ปาย
ประชาสัมพันธ 
กิจกรรม วันสําคัญ
ตางๆ 

   
30,000      

   
565,000    

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ       1,003,000   บาท 



 

7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. รอยละของผูปกครอง และเครือขายผูปกครอง รวมท้ังองคกรภาครัฐ
และเอกชน มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมีการประชุมไมนอย
กวาปการศึกษาละ 2 ครัง้ 

- สํารวจ 
- สังเกต 

- แบบสาํรวจ 
 

๒. รอยละของคณะกรรมการสถานศึกษาปฏบิัติหนาท่ีตามระเบียบ

กําหนด กาํกับติดตาม ดแูล และขับเคลื่อนการดาํเนนิงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายโดยมีการประชุมไมนอยกวา

ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- สํารวจ 
- สังเกต 

- แบบสาํรวจ 
 

๓. รอยละของมีกจิกรรมสงเสริมความสัมพันธชุมชนและจัดระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

- สํารวจ 
- สังเกต 

- แบบสาํรวจ 
 

๔. โรงเรียนเปนแหลงสงเสริมสนับสนนุทางดานวิชาการและอ่ืนๆ แก
บุคคล ครอบครวั องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน  

- สํารวจ 
- สังเกต 

- แบบสาํรวจ 
 

๕. นักเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองและชมุชน มีความพึง
พอใจตอผลการบริหารการจดัการศึกษา 

- สํารวจ 
- สังเกต 

- แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูปกครอง และเครือขายผูปกครอง รวมท้ังองคกรภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา

โดยมีการประชุมไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 ครัง้ 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตัิหนาท่ีตามระเบยีบกาํหนด กาํกับติดตาม ดแูล และขับเคลื่อนการดาํเนนิงาน

ของสถานศึกษาใหบรรลผุลสาํเร็จตามเปาหมายโดยมีการประชุมไมนอยกวาปการศึกษาละ 2 ครัง้ 
3. มีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธชุมชนและจดัระดมทรพัยากรเพ่ือการศึกษา 
สงเสริมคุณธรรม  
 
 



โครงการ : สถานศึกษามีการจดัหลักสตูร กระบวนการเรยีนรู และกิจกรรรมพัฒนาคุณผูเรยีน 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๑    
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑๐     
ตัวบงช้ีที่   ๑๐.1 - ๑๐.๖      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ     
1. หลักการและเหตุผล 

ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ในมาตรา 27 
กําหนดใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรของตนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนให
เปนไปตามมาตรฐานท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม 

โรงเรียนสิงหบุรี ตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาใหกาวทันและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายในทองถิ่น
และภายในประเทศ เพ่ือใหผูเรียนไดเพ่ิมพูนประสบการณใหมๆและพรอมท่ีจะนําความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเองและสงัคมให
เจริญยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือจัดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากลและความตองการของทองถิ่น 
2. เพ่ือจัดใหมีหลักสูตรท่ีเนน คณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศท่ี 2 
3. เพ่ือจัดใหมีหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง และหลกัสูตรทางเลือก 
๔. เพ่ือดําเนนิการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะชวีิตในหลักสูตร 
๕. เพ่ือเรงดาํเนนิการพัฒนาหลักสูตรระดับหองเรียน(แผนการจดัการเรยีนรู) ใหมีความเขมแขง็ทางวิชาการ  

สอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนเรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรู และรายวิชา 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรยีนมาตรฐานสากลและความตองการของทองถิน่ 
ในระดับด ี

2. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเนน คณติศาสตร-วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศท่ี 2 ในระดับด ี
3. โรงเรียนมีหลักสูตรความเปนเลศิเฉพาะทาง และหลักสูตรทางเลือกในระดับด ี
๔. โรงเรียนมีการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะชวีิตในหลักสูตรในระดับด ี
๕. โรงเรียนมีหลักสูตรระดับหองเรียน (แผนการจัดการเรยีนรู) สอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนเรยีนรู 

แตละกลุมสาระการเรยีนรู และรายวชิาในระดบัด ี
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

พัฒนาหลักสูตร/บริหารหลักสูตร             

๑.พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาให
สอดคลองกับ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

พัฒนาหลักสูตรและโครงสราง
สถานศึกษาท่ีสอดคลอง
มาตรฐานสากล 

   10,000      10,000  

    

สาระการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน             

๒.พัฒนาสงเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตาม
หลักสูตร 

1. สงเสริมกจิกรรมชุมนุมในการ
นําเสนอผลงานหรืออ่ืน ๆ 

        

    
2. สงเสริมสนับสนนุกิจกรรม 
ยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนาร ี

   15,000      15,000  

    
๓. พัฒนา
ศักยภาพผูเรียน 
โครงการหองเรยีน
พิเศษ 

1. ปรับพ้ืนฐานนักเรยีน ม. 1       29,250    29,250  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูโกศล 
เพ็งสาทร 

2. แขงขนัทักษะทางวิชาการ       20,240    20,240  

3. จัดสอบวดัความรูภาษาอังกฤษ         6,090    6,090  

4. Enjoy Reading and 
Knowledge 

      34,800    34,800  

5. จัดแหลงเรยีนรูกิจกรรมและวนั
สําคัญตาง ๆ  

      22,000    22,000  

6. English Camp     330,615    330,615  

7. Open House       46,980    46,980  

8. Field Trip     150,515    150,515  

9. Foreign Day       25,590    25,590  

10. Christmas Day       33,600    33,600  

11. สะสมศึกษาดูงานตางประเทศ     830,000    830,000  

12. MEP UNITY       34,800    34,800  

13. Teaching Material 
Development 

      30,240    30,240  

14. จัดเผยแพรผลงานนักเรียน       35,280    35,280  

15. คาซอมบาํรงุ       30,000    30,000  

 
 



 

5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ            1,685,000   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรยีน
มาตรฐานสากลและความตองการของทองถิ่น 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเนน คณติศาสตร-วิทยาศาสตร  

ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศท่ี 2 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๓. โรงเรียนมีหลักสูตรความเปนเลศิเฉพาะทาง และหลักสูตร

ทางเลือก 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๔. โรงเรียนมีการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ทักษะชีวติในหลักสตูร 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๕. โรงเรียนมีหลักสูตรระดับหองเรียน (แผนการจัดการเรยีนรู) 
สอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนเรียนรู 
แตละกลุมสาระการเรยีนรู และรายวชิา 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรโรงเรยีนมาตรฐานสากลและความตองการของทองถิน่ 

ในระดับด ี
2. โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเนน คณติศาสตร-วิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศท่ี 2 ในระดับด ี
3. โรงเรียนมีหลักสูตรความเปนเลศิเฉพาะทาง และหลักสูตรทางเลือกในระดับด ี
๔. โรงเรียนมีการบรูณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะชวีิตในหลักสูตรในระดับด ี
๕. โรงเรียนมีหลักสูตรระดับหองเรียน (แผนการจัดการเรยีนรู) สอดคลองกับมาตรฐานการเรยีนเรยีนรู 

แตละกลุมสาระการเรยีนรู และรายวชิาในระดบัด ี
สงเสริมคุณธรรม  

 



โครงการ : สงเสริมการจดัสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรยีน 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหพอเพียงและมีความพรอมควบคูเทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๕      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑๑     
ตัวบงช้ีที่   ๑๑.1, ๑๑.๓      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานท่ัวไป 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานท่ัวไป     
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม  มุงเนนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาในทุกๆดานตามศักยภาพ       
ของผูเรียน เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูรอบดานมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจและ 
ความถนัดไดอยางเต็มท่ี  ครูตองสรางความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู          
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชวัสดุ อุปกรณ และบริบทในการจัดกิจกรรมตางๆ            
ใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวจึงจดัทําโครงการนีข้ึ้นเพ่ือรองรบัหลักสูตรและพัฒนาดานการเรียนการสอนให
คลอบคลุมและบูรณาการทุกสาระวิชา               

                                              
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือมีหองเรียนคุณภาพ แหลงเรยีนรู และใชประโยชนอยางคุมคา  
2. เพ่ือพัฒนาระบบ ICT และเครือขายในโรงเรียนอยางท่ัวถงึและพอเพียง 
๓. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวมอนรุักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
๔. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งกอสรางและอาคารประกอบ 

 
3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   

1. มีหองเรยีนคุณภาพ แหลงเรยีนรู และใชประโยชนอยางคุมคา ในระดับด ี
2. มีระบบ ICT และเครือขายในโรงเรยีนอยางท่ัวถงึและพอเพียงในระดับด ี
๓. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
๔. มีระบบสาธารณูปโภค สิง่กอสรางและอาคารประกอบในระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

แหลงเรียนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
๑.พัฒนาบรรยากาศ 
สภาพแวดลอมแหลง
เรียนรูโรงเรียนให
พอเพียงและความ
พรอมควบคูเทคโนโลย ี

1. จัด/พัฒนาแหลงเรยีนรูใน
โรงเรียนใหทันสมยัและพอเพียง 

   
20,000  

       
20,000      

2. ใหบริการแหลงเรยีนรู สื่อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี/ศนูย
การเรียนรู 

10,000   10,000 

    

๒.โครงการพัฒนา
อุปกรณ สื่อ
โสตทัศนูปกรณ 

1.จัดซื้ออุปกรณสื่อ
โสตทัศนูปกรณ 

    

  

งานโสต 
ทัศนูปกรณ 

2.ซอมแซมอุปกรณสื่อ
โสตทัศนูปกรณ 

50,000   50,000 

  
๓.โครงการพัฒนา งาน
อาคารสถานท่ีโรงเรยีน 

1.จัดซื้ออุปกรณ กอสราง 
ไฟฟา ประปา และวัสดุงานครัว             

งานอาคาร 
สถานที 2.ซอมแซมระบบไฟฟา ประปา 

เครื่องตัดหญา อาคารและ
อาคารประกอบ         

            
-      

๔. โครงการพัฒนา
ระบบ ICT และ
เครือขายในโรงเรยีน
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

1.พัฒนาระบบเครือขาย 40,000              
เงินกิจกรรม 

พัฒนา
ผูเรียน 

2.เพ่ิมความเร็วสัญญาณ         144000 
(เงินเรยีนด ี

เรียนฟรี) 

  

  

3.บํารุง รักษา เครื่อง
คอมพิวเตอร 

10,000          50,000  

    
5. ปรับปรงุแหลง
เรียนรูในโรงเรยีนให
ทันสมยัและเพียงพอ 

1. ปรับปรงุและพัฒนาหองสมดุ
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

2,400      2,400  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูเชาวลติ  
บุญอ่ิม 2. ปรับปรงุและพัฒนาแหลง

เรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

9,800      9,800  

๖. พัฒนาระบบ ict และ
เครือขายในโรงเรยีน
อยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

1. ปรับปรงุโสตทัศนูปกรณและ
หอง ICT กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

19,000         
19,000  ตลอดป

การศึกษา 

ครูสวุัสดา 
ประสาทพร

ชัย 



 

5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ        161,200  บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. หองเรยีนคุณภาพ แหลงเรยีนรู และใชประโยชน
อยางคุมคา 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๒. ระบบ ICT และเครือขายในโรงเรยีนอยางท่ัวถงึ

และพอเพียง 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๓. รอยละของผูเรยีนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวม

อนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม   

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

๔. มีระบบสาธารณูปโภค สิง่กอสรางและอาคาร
ประกอบ 

- สํารวจ 
 

- แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีหองเรยีนคุณภาพ แหลงเรยีนรู และใชประโยชนอยางคุมคา ในระดับด ี
2. มีระบบ ICT และเครือขายในโรงเรยีนอยางท่ัวถงึและพอเพียงในระดับด ี
๓. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
๔. มีระบบสาธารณูปโภค สิง่กอสรางและอาคารประกอบในระดับด ี
สงเสริมคุณธรรม  
 
 
 
 
 

 



โครงการ : พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวสิัยทัศน ปรชัญาและจุดเนน 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๒      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑๔     
ตัวบงช้ีที่   ๑๔.1 - ๑๔.๒      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ     
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสิงหบุรีมีระบบการบรหิารงานแบบมีสวนรวมของทุกสวนในหนวยงานเพ่ือผลักดันใหความเจริญเติบโต
ของโรงเรียนควบคูไปกับระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ เปนไปตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของ
สถานศึกษา ซึ่งสามารถประเมินไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนในดานตางๆ นอกจากนั้นโรงเรียนยังคงตองมีการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานตาง เหลานี้ใหสามารถระบุ ชี้วัดวาประสบผลสําเร็จเพียงใด อันจะทําใหเกิดการพัฒนาตาม
ระบบบริหารท่ีครบวงจร (PDCA) และจากการดําเนินงานท่ีผานมาโรงเรียนยังมีขอบกพรองในการดําเนินงานดานนี้เปน
อยางมาก ทําใหประสบปญหาความพรอมตอการพัฒนาประสิทธิภาพในทุกๆ ดาน ดังนั้นโรงเรียนสิงหบุรีจึงจัดทํา
โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนขึ้น เพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสงผลดีตอระบบการบริหารของโรงเรียนในระยะยาวตอไป 

                                   
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือผูเรียนมผีลการประเมิน การอาน คดิวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 
2. เพ่ือผูเรียนมผีลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑระดับด ี
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนมผีลการประเมิน การอาน คดิวิเคราะห และเขยีนเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 
2. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนมผีลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑. สงเสริม สนับสนนุ
กิจกรรมในการพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
วิชาการของผูเรียน 

1. แขงขนัทักษะ
วิชาการ    17,218         17,218  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูโกศล  
เพ็งสาทร 2. Talent Show      7,984           7,984  

          
2. สงเสริม สนับสนนุ
กิจกรรมในการพัฒนา
สูความเปนเลิศทาง
วิชาการของผูเรียน 

1. สัปดาหวันสุนทรภู    10,642         10,642  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูสวุัสดา 
ประสาทพรชยั 

2. สัปดาหวัน
ภาษาไทยแหงชาต ิ    32,330         32,330  
3. อานเพ่ิมเติม 
เสริมสรางความรู    49,950         49,950  
4. สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพสูความเปน
เลิศ    13,120         13,120  

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ           131,244   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คดิวิเคราะห 
และเขยีนเปนไปตามเกณฑระดับดีขึน้ไป 

- สํารวจ - แบบสาํรวจ 
 

๒. ผูเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตาม

เกณฑระดับด ี

- สํารวจ - แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนมผีลการประเมิน การอาน คดิวิเคราะห และเขยีนเปนไปตามเกณฑระดับดขีึ้นไป 
2. รอยละ ๘๐ ของผูเรยีนมผีลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑระดับด ี
คุณธรรม  
 
 

 



โครงการ : สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคณุภาพ 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๔      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑๒     
ตัวบงช้ีที่   ๑๒.1 - ๑๒.๖      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานงบประมาณ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานงบประมาณ     
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 49  กําหนดใหมีสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประกันคุณภาพ
ภายนอก  และทําหนาท่ีประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมาย  หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหพรอมในการตรวจสอบ  โดยการดําเนินการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ        

                                       
2. วัตถุประสงค  

1. มีการพัฒนาระบบขอมลูสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายนอก 
2. ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายนอก 
2. โรงเรียนมีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

ประกันคุณภาพการศึกษา         

    

๑. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ การ
ประกันคุณภาพ
ภายในและรับการ
ประกันคุณภาพ 

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

  
60,000  

      
60,000  

สารสนเทศโรงเรียน         

๒. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ การ
ประกันคุณภาพ
ภายในและรับการ
ประกันคุณภาพ 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
โรงเรียน 

40,000      40,000  

๓. พัฒนาระบบ
สารสนเทศ การ
ประกันคุณภาพ
ภายใน และการรับ
การประเมิน
คุณภาพจาก
ภายนอก 

1. สารสนเทศ
กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร 

1,140      1,140  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูเชาวลิต  
บุญอิ่ม 

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ        101,140   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ 
ประกันคุณภาพภายใน ประกนัคุณภาพ
ภายนอก 

- ตรวจสอบหลักฐานการทํางาน
ของคร ู

- แบบสาํรวจ 
 

๒. โรงเรียนมีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผล

ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

- ตรวจสอบหลักฐานการทํางาน
ของคร ู

- แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศ ประกันคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพภายนอก 
2. โรงเรียนมีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
คุณธรรม  
 
 



โครงการ : สงเสริมโรงเรยีนเปนสงัคมแหงการเรยีนรู 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูในโรงเรียนใหพอเพียงและมีความพรอมควบคูเทคโนโลย ี
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรท่ี ๕      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑๓     
ตัวบงช้ีที่   ๑๓.1 - ๑๓.๒      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานวิชาการ 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานวิชาการ     
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนสิงหบุรีมีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนอยางหลากหลายเพ่ิมขึ้นทุกป ซึ่งมีท้ังแหลง
เรียนรูภายในและภายนอก การใชประโยชนจากแหลงเรียนรูเหลานี้ทําใหนักเรียนไดรับผลประโยชนจากการเรียนรูได
อยางเต็มท่ี และจากความรวมมือของหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้น ปญหาของการดําเนินเหลานี้จึงเปน
ในดานประสานงานและการกําหนดทิศทาง แนวโนมท่ีจะทําใหแหลงเรียนรูตางๆ ไดถูกใชประโยชนอยางเต็มท่ี กิจกรรม
สงเสริมทางดานแหลงเรียนรูจึงควรไดรับการพิจารณาจัดทําเพ่ือเปนการสงเสริมใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรูให
กวางขวางมากขึ้น 

                                       
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือพัฒนาใหมีหองเรยีน หองปฏิบตัิการคุณภาพและหองสมุด อาคารเรยีนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย  
มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง สภาพการใชงานไดดี คุมคา สภาพแวดลอมรมรืน่ มีแหลงเรียนรูสาํหรับผูเรยีน 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวมอนรุักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. มีหองเรยีน หองปฏิบัติการคุณภาพและหองสมุด อาคารเรียนมัน่คง สะอาด ปลอดภยั มีสิง่อํานวยความ 

สะดวกพอเพียง สภาพการใชงานไดดี คุมคา สภาพแวดลอมรมรื่น มแีหลงเรยีนรูสาํหรับผูเรยีนในระดับด ี
2. รอยละ ๙๕ ของผูเรยีนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม   
 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

หองเรียนสีเขียว             

๑. โครงการพัฒนา
บรรยากาศ สิ่งแวดลอม
แหลงเรียนรูโรงเรยีนสี
เขียว 

1. จัดทําเอกสารสื่อ 
            

2. ปรับปรงุหองเรยีน
สีเขียว 

5,000      5,000  
    

 
 



 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๒. ปรับปรงุอาคาร
สถานท่ี ภูมิทัศนใน
โรงเรียนใหสะอาด 
สวยงาม ปลอดภยั และ
คุมคา 

ซอมแซมครุภัณท
อุปกรณ อุปกรณ
คอมพิวเตอร 
เครื่องปรับอากาศท่ี
ชํารุด 

5,000      5,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครวูรรณภา 
สาระวะด ี

 
5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ          10,000   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. มีหองเรยีน หองปฏิบัติการคุณภาพและหองสมุด 
อาคารเรยีนมัน่คง สะอาด ปลอดภยั มีสิง่อํานวย
ความสะดวกพอเพียง สภาพการใชงานไดดี คุมคา 
สภาพแวดลอมรมรืน่ มีแหลงเรยีนรูสาํหรับผูเรียน 

- สํารวจ - แบบสาํรวจ 
 

๒. รอยละของผูเรยีนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวม

อนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม   

- สํารวจ - แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. มีหองเรยีน หองปฏิบัติการคุณภาพและหองสมุด อาคารเรียนมัน่คง สะอาด ปลอดภยั มีสิง่อํานวยความ 

สะดวกพอเพียง สภาพการใชงานไดดี คุมคา สภาพแวดลอมรมรื่น มแีหลงเรยีนรูสาํหรับผูเรยีน 
2. ผูเรียนท่ีตระหนัก รูคุณคา รวมอนรุักษพลงังานและสิ่งแวดลอม   
คุณธรรม  
 
 



โครงการ : สงเสริมการจดักิจกรรมตามนโยบาย จดุเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
แผนงาน/โครงการ :  พัฒนาศักยภาพดานคุณภาพผูเรยีนสูศตวรรษท่ี 21 
ลักษณะโครงการ :   โครงการตอเนื่อง          
สนองยุทธศาสตรโรงเรียน : ยุทธศาสตรที่ ๒       
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  :  มาตรฐานที่  ๑๕     
ตัวบงช้ีที่   ๑๕.1 - ๑๕.๒      
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ   
 โรงเรียนมาตรฐานสากล  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียนศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ :   กลุมบริหารงานท่ัวไป 
กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมบริหารงานท่ัวไป     
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึง ประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 
2561) เกี่ยวกับระบบการศึกษาและเรียนรูท่ีตองการปฏิรูปอยางเรงดวน 4  ประการหลัก คือ 

     1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมท่ีมีนิสัยใฝ  เรียนรู  สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง  มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิด  วิเคราะห  แกปญหา  คิดริเริ่มสรางสรรค  มีจิตสาธารณะ  มี
ระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย  ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  สามารถกาว
ทันโลก  มีสุขภาพกาย  สุขภาพใจท่ีสมบูรณ  หางไกลยาเสพติด  เปนกําลังคนท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะความรูพ้ืนฐานท่ี
จําเปน  มีสมรรถนะ  ความรู  ความสามารถ  สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  ท่ีเปนผูเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  เปนวิชาชีพท่ีมีคุณคา  มีระบบ  
กระบวนการผลิต  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

     3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  และแหลงเรียนรูยุคใหม  โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

     4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา  เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมท้ังการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชน  และภาคเอกชน และทุกภาคสวน  มี
ระบบการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  เปนธรรม  ตรวจสอบได  มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

รวมท้ัง ไดประกาศจุดเนนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไวดังนี้  

จุดเนนการพัฒนาคณุภาพผูเรียน มีท้ังดานความสามารถและทักษะของผูเรียน ประกอบดวย ความสามารถการ
อาน การเขียน การคิดเลข ทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย และดาน
คุณลักษณะ ประกอบดวย คุณลักษณะของความเปนพลเมืองท่ีมีความรักชาติ ศาสน กษัตริย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการของแตละชวงวัย 
ไดแก เปนผูใฝดี ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีท้ังดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย โรงเรียนตองจัดการเรียนรูให
ผูเรียนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีเปนจุดเนน พรอมท้ังผลักดัน สงเสริม ใหครูผูสอนออกแบบและจัดการ
เรียนรูตามความถนัด ความสนใจ เต็มศักยภาพของผูเรียน การจัดการเรียนรูพึงจัดใหเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เนนการปฏิบัติ
จริงท้ังในและนอกหองเรียน โดยจัดกิจกรรมนอกหองเรียนไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาเรียน การใชสื่อ เทคโนโลยีท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนสนุกกับการเรียน และเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ การแสวงหาความรวมมือจากชุมชน จัดแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น มารวมในการจัดการเรียนรู รวมท้ังผูบริหารตองเปนผูนําทางวิชาการ ตลอดจนกํากับ ดูแล 



 

นิเทศการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ และนําผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู และดานการวัด
และประเมินผล ประกอบดวย ครูผูสอนตองวัดและประเมินผลผูเรียนเปนรายบุคคลตามจุดเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ดานความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง 
และนําผลการประเมินมาใชเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนตรงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 
- 2561) ดังกลาว บุคลากรทุกฝายจงึไดจัดทําโครงการนีข้ึน้ เพ่ือใหการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 
2561) ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย คือ คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความเปนพลเมืองและภูมิใจ
ในความเปนไทยตอไป 

                                   
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรวมกิจกรรมกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป 
2. เพ่ือเสริมสรางใหผูเรยีนมสีุขภาพจติ สขุภาพกาย ตามเกณฑมาตรฐาน 
๓. เพ่ือเสริมสรางผูเรยีนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสตูร 
 

3. เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ   
1. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนรวมกจิกรรมกฬีา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
2. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนมสีุขภาพจติ สขุภาพกาย ตามเกณฑมาตรฐาน 
๓. รอยละ ๙๐ ของผูเรยีนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตร 
 

4. วิธีดําเนินการ / ข้ันตอนการดําเนินการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

3.สงเสริม
คุณธรรม
จรยิธรรมและ
คุณลักษณะท่ี
พึงประสงค 
  
  
  
  
  
  
  
  

1.โรงเรยีนวิถีพุทธ 16,000     16,000 

ตลอดป ครธูิดารตัน 

2.วันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  6,000     6,000 

3.กิจกรรมพิเศษ 13,500     13,500 
วันไหวคร ู, วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั(วันพอ
แหงชาติ),         
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระนางเจาสริิกิติ ์(วันแมแหงชาติ)         
4.กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 5,000      5,000 
5.เกียรติบตัรนักเรยีนท่ีมคีวามประพฤติ
อันพึงประสงค 10,000      10,000 

 
      50,500  

6 กิจกรรมประเพณีทําบุญตักบาตร
ขาวสารอาหารแหงทุกเชาวันพฤหสับด ี          -                 -    

7.อบรมคุณธรรม จรยิธรรมทุกระดับชั้น                -    
 



 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เงิน
อุดหนุน 

เงินรายได 
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 
(ระบุ) 

รวม 

๑. สงเสริม
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณธรรม 
จรยิธรรม สขุภาวะ
ท่ีดีและมี
สุนทรยีภาพของ
ผูเรียน 

1. เพ่ือท่ีปรึกษา YC 10,000      10,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครวูรรณภา 
สาระวะด ี

2. ปจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 15,000      15,000  

3. ทุนปจจยัพ้ืนฐาน         

4. ทุนสงเสริมการศึกษา 10,000      10,000  

5. ทุน กยศ.  จาก กยศ.       จาก กยศ.  

2. สงเสริม
สนับสนนุกิจกรรม
ในการพัฒนา
คุณธรรม 
จรยิธรรม สขุภาวะ
ท่ีดีและมี
สุนทรยีภาพของ
ผูเรียน 

1. เรียนรูดวยละครคนทําคนด ู      
4,970  

         
4,970  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูสวุัสดา 
ประสาทพร
ชัย 

๓. สงเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม 
จรยิธรรม 

1. สัปดาหวันพอ-วันแมแหงชาต ิ
     

5,000  
         

5,000  

ตลอดป
การศึกษา 

ครูศรีสวัสดิ ์
กรัตนุถะ 

2. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

     
2,000  

         
2,000  

3. กิจกรรมวันสาํคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

     
3,000  

         
3,000  

4. สอบธรรมศึกษา ม. 1- ม. 6      
2,000  

         
2,000  

5. จัดปายนิเทศวนัสาํคัญตาง ๆ ประจํา
หองเรียน อาคาร 5 

        

6. ปรับปรงุหองจรยิธรรมเปนแหลง
เรียนรูดานพระพุทธศาสนา 

        

7. กิจกรรมหนึ่งหองหนึ่งความด ี    
10,000  

       
10,000  

๔. สงเสริมให
ผูเรียนมีสขุภาวะท่ี
ดีและมี
สุนทรยีภาพ 

1. สงนักเรียนเขารวมการแขงขันกฬีา
รายการตาง ๆ 

64,918      64,918  
ตลอดป
การศึกษา 

ครูบรรพต   
รักงาม 

 
 
 



 

5. ระยะเวลาดําเนินการ      1 ตุลาคม 255๘ – 30 กนัยายน  255๙ 
    
6. งบประมาณ          227,888   บาท 
 
7. หนวยงาน / ผูที่เก่ียวของ กลุมบริหารงานท่ัวไป 
 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. จํานวนของกิจกรรมพิเศษใหสอดคลองกับ
นโยบายจุดเนนตามแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

- สํารวจ - แบบสาํรวจ 
 

๒. รอยละของผลการดาํเนนิงานบรรลตุาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

- สํารวจ - แบบสาํรวจ 
 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเรียนเขารวมกจิกรรมกฬีา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
2. ผูเรียนมีสขุภาพจติ สุขภาพกาย ตามเกณฑมาตรฐาน 
๓. ผูเรียนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานยิมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตร 
คุณธรรม  
 
 



 

สวนท่ี 4 

การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
  
แนวคิดเก่ียวกับการกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

การกํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลแผนงานและแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมสําคัญ ท่ีมุงรวบรวม และ
วิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพแผนงานของโรงเรียนสิงหบุรี เพ่ือนําเสนอใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบ
ขอมูลอยางตอเน่ืองเปนระยะ ๆ และเพ่ือตรวจสอบตลอดจนเพ่ือการประเมินประสิทธิผลของแผนงานและแผนปฏิบัติการ
ตามเปาหมายและดัชนีชี้วัดท่ีกําหนด โรงเรียนจึงไดกําหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2555 ข้ึน เพ่ือใหสามารถนําผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในปตอไปใหมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีอาจจะตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมตางๆ           
ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปการศึกษา ซึ่งการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไวโดยประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาท่ีควรปฏิบัติและสัมฤทธ์ิ
ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

2. เพ่ือตองการทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ ซึ่งจะนําไปสูการปรับแผนปฏิบัติ
การในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

3. เพ่ือตองการทราบสัมฤทธ์ิผลโดยรวมของแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ท่ีจะนําไปใชประโยชนในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการในระยะตอไป 

4. เพ่ือตองการทราบขอบเขตการใชประโยชนจากแผนปฏิบัติการ ในดานการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
สาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสิงหบุรี แบงสาระสําคัญของการติดตามและประเมินผล
เปน 4 สวน ดังน้ี 

1. การติดตามเปาหมายการใชจายงบประมาณ 
2. การติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 
3. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
4. กระบวนการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป 
ขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลดังกลาว จําเปนตองมีการตรวจสอบและพิจารณาอยางละเอียด

รอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสรางสรรคความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย
จนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนําไปใชประโยชนไดเต็มท่ี 
 
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 

ระบบและกลไกสําคัญท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/แผนปฏิบัติการไปใชในการกํากับปรับปรุง 
และพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงานยอยของโรงเรียน ตามภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ดาน        
การวิจัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน  

ท้ังน้ีคณะกรรมการจัดทําแผน จะมีการนําผลการติดตามและการประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารและวิชาการ เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในสวนของระดับปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการของหนวยงานยอย
ของโรงเรียน ทุกภาคการศึกษา 

ระบบและกลไกท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของการติดตามและประเมินแผนงาน/แผนปฏิบัติการ คือ การเสนอแนะ
แนวทางในการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการในปถัดไป และใหดําเนินการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการของปถัดไปทุก
หนวยงานยอยในโรงเรียน โดยแผนงาน/แผนปฏิบัติการตองครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
 
 
 แผนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน สรุปไดดังน้ี 

ลําดับที ่
การตดิตาม/การ

ประเมินผล 
ระยะเวลา ผูใหขอมูล วิธีการ กลไก 

1 
 

ติดตามเปาหมายการ
ใชจายงบประมาณ 

ปลายป
การศึกษา 
 

ฝายบริหารงาน
งบประมาณและ
ทรัพยสิน 

ติดตามการขออนุมัติ
งบประมาณประจําปและ
การใชจาย 

1) คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลปฏิบตัิการการเก็บ
รวบรวมขอมูลและประเมินผล
เสนอแนะคณะกรรมการ
บริหารตามชวงที่กําหนดไว 

2) คณะทํางานเก็บรวบรวมขอมูล
และประชุมพิจารณาเพื่อ
นําเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลการตดิตามตอคณะ
กรรมการบริหารเปนประจําทุก
ภาคการศึกษา 

3) ใหแตละหนวยงานประชุม
บุคคลากรเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะทํางานและ
รับทราบรวมทั้งหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

4) หากมีปญญาเกิดขึ้นให 
คณะกรรมการบริหาร 
พิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม
นโยบายของโรงเรียน 

2 ติดตามการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

ทุกภาค
การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินกิจกรรม
ประจําเดือน 

3 ประเมินสัมฤทธ์ิผล
ของโครงการ 

ทุกภาค
การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ใชแบบสอบถามและ
สัมภาษณเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการและระดับ
บริหารตามโครงการ 

4 ประเมินผลประโยชน
ของแผนปฏิบัติการ 

ปลายป
การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ใชแบบสอบถามและ
สัมภาษณเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการและผูบริหาร
ทุกระดับ 

5 กระบวนการจัดทํา
แผนงานแผนปฏิบัติ
การในปถัดไป 

ปลายป
การศึกษา 

ทุกหนวยงาน ประชุมระดมสมอง,  ยก
ราง,จัดทําแผน,ประชา
พิจารณ, 
สรุปและประเมินผล 

 

 

 

ผูอํานวยการ 

คณะกรรมการจัดทําแผน คณะกรรมบริหาร 

สํานักงานฝาย กลุมสาระการเรียนรู 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 



 

การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 
โดยท่ัวไปแผนปฏิบัติการสามารถปรับปรุงไดตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดลอม

ตางๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนปฏิบัติการอาจทําได ดังน้ี คือการปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรม ของโครงการ
ตาง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมตาง ๆ แตวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม ไมมี
การเปลี่ยนแปลง การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการท่ีมีผลทําให
วัตถุประสงคเปาหมาย หรืองบประมาณการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมการปรับและ/หรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติ
การท้ังสองกรณีน้ี สามารถดําเนินการไดโดยใหหนวยงานตางๆดําเนินการเสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอคณะกรรมการ
บริหาร เพ่ือพิจารณาการขอบรรจุโครงการใหมในแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ิมเติม ใหหนวยงานท่ีประสงคจะเพ่ิมโครงการ
ใหมในแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานน้ันๆ สามารถดําเนินการไดโดยใหหนวยงานดําเนินการจัดทําขอมูล
รายละเอียดตามแบบฟอรมการเสนอแผนปฏิบัติการประจําปท่ีโรงเรียนกําหนด และเสนอผานคณะกรรมการบริหารคณะ
และสํานักแผนและประกันคุณภาพ เพ่ือจะไดดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนตอไป 

จากแนวคิดดังกลาว โรงเรียนสิงหบุรี จงึไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดแนวทางในการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการไวดังน้ี 

1. การกํากับติดตาม 
- จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน 

- จัดผูรับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 

- กําหนดขอบขายการกํากับ ติดตามงาน ดังน้ี 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม 
- แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล 

- สรางเครื่องมือประเมินผล 

- ดําเนินการประเมินผลกอนดําเนินโครงการเพ่ือดูความเปนไปได ระหวางดําเนินโครงการเพ่ือดู
ความกาวหนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามโครงการ 

3. การตรวจสอบ 
เปนการประเมินความกาวหนาของดําเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของงาน/โครงการ

น้ันๆ วามีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด การตรวจสอบจึงเปนกระบวนการท่ีบงชี้คุณภาพของ
งาน/โครงการของโรงเรียนวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายหรือไมเพียงใด การตรวจสอบแบงออกเปน 2 
ระดับ ดังน้ี 

 

ดานปจจัย 

ดานกระบวนการ 

ดานผลผลติ 

ผลการดําเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรค 

การกํากับ  
ติดตาม 

การปฏบิัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 



 

3.1  การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรอืการประเมินตนเองในโรงเรียน 
เปนกระบวนการท่ีกระทําโดยผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน/โครงการ กอใหเกิดสารสนเทศในการตัดสิน

ผลสัมฤทธ์ิของงาน/โครงการและตองกระทําทุกข้ันตอนของการทํางาน ซึ่งการตรวจสอบน้ีอาจกระทําเปน 3  ระยะ คือ 
ระยะกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

3.2  การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
เปนกระบวนการท่ีกระทําโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไมไดรวมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแตงต้ัง 

หรือตรวจสอบโดยผูปกครอง ชุมชน โดยเนนการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบวางาน/โครงการ 
ประสบผลสําเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงาน/
โครงการท่ีกําหนดไว ผลการตรวจสอบจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการตอไป 

โรงเรียนสิงหบุรีไดกําหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังน้ี 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

4.  การรายงานผลและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
เปนการรวบรวมผลการดําเนินงาน/โครงการ ซึ่งเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญของโรงเรียนท่ีจะตองรายงานผลให

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับรูความสําเร็จ และปญหาอุปสรรค 
เพ่ือรวมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน/โครงการของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จในปตอไป 

โรงเรียนสิงหบุรีไดกําหนดแนวทางในการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ ดังน้ี 
1.  รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ เม่ือสิ้นสุดแตละกิจกรรมท่ีกําหนดไว โดยผูรับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม 
2.  สรุปผลการดําเนินงาน/โครงการ เปน 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 เดือน ตุลาคม   
ระยะท่ี 2 เดือน มีนาคม 

3.  ทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือเผยแพรใหชุมชน หนวยงานตนสังกัดได
ทราบตอไป ซึ่งมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน มีดังน้ี 

3.1  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป 
3.2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
3.3  ผลสําเร็จท่ีเปนจุดเดน จุดดอย และจุดพัฒนาในอนาคต 
3.4  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
โดยผูมีสวนรวมในงาน/โครงการ 

กอน 
ดําเนินการ 

ระหวาง 
ดําเนินการ 

หลัง 
ดําเนินการ 

ขอมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผูปกครอง ชุมชน 

ขอมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการที่มปีระสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผลสูงสุด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
-  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๙ 
-  แบบติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘ โรงเรียนสิงหบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
-  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 255๘ โรงเรียนสิงหบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
-  ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปการศึกษา 255๘ 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 
โรงเรียนสิงหบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

ครั้งท่ี........../..................โครงการ/งาน/กิจกรรม.................................................................................... 

ที่ รายการที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
0 1 2 3 

1 ปจจัยการดําเนินการ 
มีแผน/โครงการ/กิจกรรม 
มีครูผูรับผิดชอบ 
มีคําสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบ 
มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินโครงการ 
มีสื่อ/เครื่องมือในการประเมินโครงการ 

     

 รวมคะแนน      
2 การดําเนินการ 

๑. มีการเสนอขออนุมัติโครงการ 
๒. มีการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาความเปนไปไดของโครงการ 
๓. มีการดําเนินการตามกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีกําหนดใน

โครงการ 
๔. กิจกรรมท่ีดําเนินการเปนไปตามกําหนดไวในแผน 
๕. กิจกรรมท่ีดําเนินการมีความสําเร็จตามจุดประสงค  

เปาหมาย 
๖. มีการทํางานเปนรูปของคณะกรรมการ 
๗. มีการวิเคราะหปญหาและใชขอเสนอแนะ 
๘. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน  พรอมท้ังปญหา  อุปสรรค

ใหผูบริหารทราบทุกระยะท่ีดําเนินการ 
๙. มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินงาน(บันทึกเสนอ  รูปภาพ  

คําสั่ง  เกียรติบัตรความสําเร็จ ฯลฯ) 
๑๐. มีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบเปนประจํา 

     

 รวมคะแนน      
3 ผลตอครู  นักเรียน  ชุมชน      
 รวมคะแนน      
 รวมทั้งสิ้น      
 รอยละ   

 

(ลงชื่อ)                                    ผูประเมิน/รับผิดชอบ 
                                              (............................................) 



 

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๘ 

โรงเรียนสิงหบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
โครงการ................................................................................. 

วันท่ีประเมิน........./......................./................. 

ระยะเวลาประเมิน  □ ระหวางดําเนินการ  □ สิ้นสุดโครงการ 

1.  งานที่ไดปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ 
1.1..............................................................1.2.................................................................... 
1.3..............................................................1.4................................................................... 
1.5..............................................................1.6................................................................... 

 2.  วิธีการวัดผล 
            □ สังเกต  □ สัมภาษณ  □ สอบถาม  □ ตรวจงาน  □ ทดสอบ  □ เก็บขอมูล 

3.  การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย 
            □ ยังไมบรรลุผลตามวัตถุประสงค                      □ บรรลุผลบางรายการ 
            □ ยังไมเสร็จสิ้นโครงการตองการปฏิบัติตอเน่ืองอีก   □ บรรลุทุกรายการ 

4.  การไดรับความรวมมือจากบุคลากร 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิผล 

มาก ปานกลาง ปรับปรุง 
1 นักเรียนมีสวนรวม    
2 คณะครูในโรงเรียนมีสวนรวม    
3 ผูบริหารโรงเรียนสนับสนุน    
4 ผูปกครอง/ชุมชน-ผูปกครอง/อบต./ผูนําชุมชนรวมมือ    

 
5.  ผลสัมฤทธ์ิของโครงการครั้งน้ีโดยรวม............................................................................. 
6.  ปญหาอุปสรรคระหวางดําเนินโครงการ/งาน/กิจกรรม.................................................... 
7.  การแกปญหา แนวทางแกไข............................................................................................ 
8.  ขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน..................................................................... 
 
(ลงชื่อ)                              (ลงชื่อ)                                   
        (............................................)                                                 (นายพรชัย  ย้ิมพงษ)                        

      ตําแหนง..............................................                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหบุรี 
                  ผูรายงาน                                                 ผูรับรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ โรงเรียนสิงหบรุี อําเภอเมืองสิงหบรุี จงัหวัดสิงหบุรี โทร.036-507171 โทรสาร 036-507172 
ที่..............................................................วันที่..............เดือน.................................พ.ศ................ 
เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ....................................................................................................................... 

 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหบุร ี
 

 ดวย งาน/กลุมสาระการเรียนรู....................................................โรงเรียนสิงหบุรี มีความประสงคขออนุมัติ
ใชเงินตามงาน/โครงการ............................................................เพ่ือ......................................................ในการน้ีขออนุมัติ
จัดซื้อ....................................................จํานวน...................รายการ ดังบัญชีรายละเอียดวัสดุ/ครุภัณฑ/ใบเสนอราคาท่ีแนบ
ทายน้ี เงินท่ีไดรับเงินจัดสรรตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน จํานวนเงินท้ังสิ้น........................บาท วงเงินท่ีขอซื้อครั้งน้ี
......................บาท คงเหลือ....................บาท โดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 27 เน่ืองจากวงเงินจัดซื้อไมเกิน 100,000 บาท พรอมน้ีไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ
รับ/ผูตรวจรับ ไดแก 

1.  ............................................. ตําแหนง ......................................ประธานกรรมการ 
2.  ............................................ ตําแหนง ......................................กรรมการ 
3.  ............................................ ตําแหนง ......................................กรรมการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ).....................................หัวหนากลุมสาระ/ 
     (.......................................) ผูรับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

ความคิดเห็นของหัวหนา แผนงาน/งาน โรงเรียนสิงหบุร ี
....................................................................................... 

(ลงชื่อ)..............................................หัวหนาแผนงานฯ 
           (.............................................) 
เห็นควรเบิกเงิน  งบประมาณ  นอกงบประมาณ 
ประเภทเงิน         อุดหนุนการศึกษา 
                        อ่ืน ๆ............................................. 

(ลงชื่อ)....................................หัวหนาเจาหนาท่ีการเงิน 
             (นางนํ้าคาง  กิตติกูล) 
เพื่อโปรดพิจารณา 

(ลงชื่อ)....................................หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
                  (นางสมพร  ภูทอง) 

ความคิดเห็นของฝายบริหารโรงเรียนสิงหบรุ ี
เห็นควรอนุมัติ 

(ลงชื่อ) 
         (นายบุญสง  ขําศรี) 
รองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารงบประมาณ 

-  เห็นชอบ 
-  อนุมัติ 

(ลงชื่อ) 
(นายพรชัย  ย้ิมพงษ)    

  ผูอํานวยการโรงเรียนสิงหบุร ี
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ........... 

 
 
 
 
 

1 



 

รายละเอียดดังแนบ 
 

ที ่ รายการ จํานวนหนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(ตัวอักษร)(...................................................................................................... ) รวมราคาสินคา  

ภาษีมูลคาเพ่ิม  
ราคารวมท้ังสิ้น  
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