
 

 

 

ประกาศโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

เรื่อง เห็นชอบให้ใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 256๖ 

----------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การดำเนนิงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้ง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้สอดคลอ้งกับบรบิททางเศรษฐกิจชุมชน 

สังคมในปัจจุบันและอนาคต แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2563 – 2566 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  จังหวัดสกลนคร และ

ของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ 

พุทธศักราช 256๖ อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม  

 บัดน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้เห็นชอบมีมติให้ดำเนินการใช้

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 256๖ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการ

พัฒนาคุณภาพศึกษาตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในคราวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครัง้ที่ 

5/2565 ลงวันที ่5 เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  ๓  ตุลาคม  พ.ศ. 256๕ 

              ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. 256๕  

       (รองศาสตราจารย์ดร.หาญชัย อัมภาผล) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

      ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวดัสกลนคร 

 

 
  



 

 

          

 

 

คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

ที่ ๑๖๐/๒๕๖๕ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

........................................................................................... 

ดว้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้ังแต่ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยดำเนนิงานตามขอบข่ายงาน ๕ ดา้น คือ ดา้นบริหารวิชาการดา้น

บริหารงานบุคคลากร  ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารทั่วไป และด้านบริหารนักเรียนประจำพักนอน 

เพ่ือให้การบริหารงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จึงได้

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการศึกษาจึง

แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6  ดังนี ้

 ๑. นายศรีทัศน์  วิรัสวา    ผู้อำนวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 

          ๒. นางยุวรรณ  สาขา  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายพิชิต  อุดมมา  รองผู้อำนวยการ   รองประธานกรรมการ 

 ๔. นางรัตนา   วรรณขาว หน.กลุ่มบรหิารวิชาการ/   กรรมการ 

     หน.สาระฯ ภาษาต่างประเทศ   

 ๕. นายสุวิตร  เหล่าใหญ่   หน.กลุ่มบรหิารทั่วไป/   กรรมการ 

     หน.สาระฯ คณิตศาสตร์    

 ๖. นางสาวพรสุข  พลสงคราม   หน.กลุ่มบรหิารงานบุคคล/  กรรมการ 

     หน.สาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

          ๗. นายสุรศักด์ิ  ดรชัย  หน.กลุ่มบรหิารนักเรยีนประจำ/  กรรมการ 

     หน.กลุ่มสาระฯ ศิลปะ    

 ๘. นางศิริรัตน์  ชาวระ   หน.กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ   กรรมการ 

 ๙. นางส่องศรี  ศักด์ิศรีกลม หน.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ   กรรมการ 



 

 

 ๑๐. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน หน.กลุ่มสาระฯ การงานอาชพี  กรรมการ 

          ๑๑. นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ หน.กลุ่มบรหิารงบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 

     หน.สาระฯ ภาษาไทย               

           ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งต้ังตามคำสั่ง ร่วมกันดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัตกิารปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดให้จงได้ 

                     ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                 สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๖  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                 (นายศรีทัศน์  วิรัสวา)      

         ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                                                

    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีจังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

ที่๑๙๕/๒๕๖๕ 

เร่ือง   แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

........................................................................................... 

 ดว้ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพ่ือใช้เป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการและให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

            ให้ผู้ที่ไดรั้บคำสั่งแต่งต้ังปฏิบัติหน้าทีต่ามความรับผิดชอบดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 

๒๕๖6 ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตัง้ใจ เสยีสละ อุทิศเวลาให้กับทางราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุด 

                   ทั้งน้ี  ต้ังแต่ วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

                           สั่ง  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                                 (นายศรีทัศน์  วิรัสวา)                      

        ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                                                

                 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีจงัหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

ที๑่๙๖/๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัด ตดิตามการดำเนนิงานโครงการ 

----------------------------------------------------------------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

จึงขอยกเลกิคำสั่ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง สริิราช

สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ที่ ๑๕๖/๒๕๖๕  ลงวันที ่๒๘ เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพ่ือให้การ

เร่งรัด ตดิตามการดำเนนิงานโครงการของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงขอ

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่เร่งรัด ตดิตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน ดังนี้ 

 ๑. นายศรีทัศน์  วิรัสวา    ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 

          ๒. นางยุวรรณ  สาขา   รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายพิชิต  อุดมมา   รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 

  ๔. นางรัตนา วรรณขาว   ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

 ๕. นางสาวพรสุข พลสงคราม   ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

 ๖. นายสุวิตร เหล่าใหญ่   ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

  7. ว่าที่ร้อยตรีศักด์ิชัย สาไพรวัน ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๗. นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ    ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการและผู้เลขานุการ 

มีหน้าที่  

 ๑. เร่งรัด ตดิตามการดำเนนิงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ 

 ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนนิงาน 

  

 

 



 

 

ให้ผู้ที่ไดรั้บคำสั่งแต่งต้ัง ปฏิบัตหิน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคบั  

ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยเคร่งครัด 

  สั่ง ณ วันที่  ๓๐  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕    

                         (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

                            ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

      ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 



ก 

 

คำนำ 

 แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น

กรอบและแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 2566 สาระสำคัญประกอบดว้ย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 

ทิศทางการบรหิารสู่กลยุทธ์การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ส่วนที่ 4 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงกา/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ 2566 มีการวเิคราะห์ผลการดำเนินงานปทีี่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนาและสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนา สูม่าตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานและมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

โครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุผล

ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การดำเนนิงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทกุภาคส่วน

ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อสะท้อนภาพการดำเนนิงาน ผู้รับผิดชอบนำไปปรับใช้ให้บังเกิดผล 

โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรียน ครัง้ที่ 5/2565 ลงวันที่ 

5 เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราช 

สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ขอขอบคุณพระท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 นี้ เพื่อเป็นเครื่องมือและทิศทางในการพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ

ปฏิบัตใิห้สำเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 น้ี 

จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการ

บรหิารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสืบไป 

 

                 นายศรีทัศน์  วิรัสวา 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 

 

  

 

 



ข 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง 

 

คำนำ 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา       

1. ประวัตคิวามเป็นมา       

2. ตราสัญลักษณ์      

3. ข้อมูลอาคารสถานที่     

4. แผนผังโรงเรียนฯ   

5. โครงสร้างการบรหิารงาน 

 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการบรหิารสู่กลยุทธ์การปฏิบัติของสถานศกึษา  

   1. ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 -พ.ศ. 2580)  

   2. หลักการตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2566 

   3. นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศกึษาธิการประจำปีงบประมาณ 2566 

   4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

            5. กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

            7. นโยบายและจุดเนน้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน                  

            8. จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน                  

            9. พันธกจิของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

            10. วิสัยทัศน์โรงเรียน 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำงบประมาณ 2566 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำงบประมาณ 2566 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดการใช้งบประมาณ โครงการ/หิจกรรม 
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                 สารบัญ (ต่อ) 

เรื่อง 

            1. กลุ่มบรหิารวิชาการ 

2. กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

3. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

4. กลุ่มบรหิารทั่วไป 

5. งบสำรองจ่าย 

6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

            7. งบประมาณสนับสนุน 

ภาคผนวก (ก)  

        - คำแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

        - คำแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการ/กจิกรรม 

        - คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดติดตามดำเนินงานโครงการ 

ภาคผนวก (ข)  

        - งบประมาณคงเหลอืจ่าย ปีงบประมาณ 2565 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒ 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรยีน 

 

ตราสัญลักษณ ์ตรากาญจนาภิเษก ส่วนล่างมแีพรแถบสีน้ำเงิน เขียนช่ือโรงเรียน 

ปรัชญา   ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต“ปัญญาไม่เกิดแก่ผู้ไม่พินิจ” 

คติพจน์   รักศักด์ิศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สบืสานงานพระราชดำริ 

สีประจำโรงเรยีน เหลอืงทอง-น้ำเงิน 

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (คูณ) 

 

 
 

 

 

 ดว้ยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีจำนวนนักเรียนมากจึงไดข้ยายสาขา เป็นโรงเรียนสกลนคร

พัฒนศึกษา (สาขาบ้านดงขุมขา้ว) โดยมีนายนิรันดร โกมลสุทธ ิผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒน

ศึกษา เป็นผูดู้แลสาขา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยอาศัยสถานอีนามัยบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร เป็นที่ทำการทั้งน้ีมีชุมชนให้การสนับสนุนในการสร้าง อาคารเรียนช่ัวคราวในบรเิวณพ้ืนที่ 

บ้านดงขุมขา้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มพืีน้ที่ ๕๐ ไร่ และชุมชุน ผู้ปกครอง  

หน่วยงานต่าง ๆ มีการบรจิาคอุปกรณ์ให้แก่นักเรยีน โรงเรียน ได้แก่พระอาจารย์เจนยุทธนา จิรยุทโธ 

ประวัติ

โดยสังเขป 



 ๓ 

 

(หลวงปู่ภูพาน) หน่วยขุดเจาะบาดาลกรมทรัพยากรธรณี นายเฉลิมชัย อุฬารกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดสกลนคร กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ (ค่ายศรีสกุลวงศ์) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

สถานพัีฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๖ กรป.กลาง เป็นต้น 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ มีนโยบายให้

ขยายโอกาสทางการศึกษา จึงกำหนดให้มจีัดต้ังสถานศึกษาในจังหวัดที่มีพระตำหนักต้ังอยู่เพ่ือเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี กรมสามัญศึกษา จึงได้

มอบหมายให้สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนครคัดเลอืกโรงเรียนที่มีพ้ืนที่เหมาะสมและอยู่ใกล้ 

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ให้เป็นโรงเรียนสนองนโยบายของทางราชการโดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียน

ภูพานราชนิเวศน์” 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็น “โรงเรียนเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีจังหวัด

สกลนคร” เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๓๘ โดยมีนายนิรันดร โกมลสุทธิ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้สร้าง

อาคารเรียนถาวร แบบ ๓๒๔ ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย : ๒๔ หอ้งเรียน) กรมสามัญศึกษากระทรวง 

ศึกษาธิการ ได้แต่งต้ัง  

 นายนิรันดร โกมลสุทธิ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๓๙ – ๓๐ 

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ต่อมา เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีคำสั่ง ที่ ๑๕๖๙/

๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและ

กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ให้อยู่ในกลุ่มที่ ๑ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ วิทยาลัย 

และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 

๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

สถานที่ตั้ง 

 ต้ังอยู่ที่เลขที่  ๓๕๖ หมู่ ๓ บ้านดงขุมขา้ว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร ห่างจาก

ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตก ตามถนนสกลนคร – กาฬสนิธุ์ ประมาณ ๑๑.๕ กิโลเมตร 

 ทิศเหนือ  จดสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสกลนคร 

 ทิศใต้  จดบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 ทิศตะวันออก จดโรงเรียนบ้านดงขุมขา้ว “คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒”(สพป.สกลนคร เขต ๑) 

 ทิศตะวันตก  จดพ้ืนที่บ้านดงสมบูรณ์ หมู่ ๑๐ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 



 ๔ 

 

ทำเนยีบผู้บรหิาร 

  ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง 

๑. นายนิรันดร โกมล

สุทธิ 

๒. นายชาตรี  แก้วมา 

๓. ดร.วิศิษฎ์  มุ่งนา

กลาง 

๔. นางสาวรัชฎาพร  ผิว

เงิน 

๕. ดร.ศรีทัศน์  วิรัสวา 

ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการ

โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒๕๓๙ - 

๒๕๕๔ 

๒๕๕๔ - 

๒๕๖๐ 

๒๕๖๐ - 

๒๕๖๓ 

๒๕๖๓ - 

๒๕๖๔ 

 ๒๕๖๔ - 

ปัจจุบัน 

 รองผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง 

๑. นางเกษร  หนุยจัน

ทึก 

๒. นายจันจิตร  มันตะ 

๓. นายปัญญาวัฒน์ 

บำรุงรส 

๔. นางยุวรรณ  สาขา 

๕. นายพิชิต  อุดมมา 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

๒๕๔๔ - 

๒๕๕๑ 

๒๕๕๒ - 

๒๕๕๙ 

๒๕๖๐ - 

๒๕๖๒ 

 ๒๕๖๓ - 

ปัจจุบัน 

 ๒๕๖๓ - 

ปัจจุบัน 

 

 

 

 ด้านอาคารสถานที่ มีอาคารเรยีนและอาคารประกอบ ดังนี้ 

  ๑. อาคารเรียน (๓๒๔ ล./๒๕๔๑ หลังคาทรงไทย) รวม ๒๔  ห้อง 

  ๒. อาคารเรียนช่ัวคราว ๒ หลัง 

ข้อมูลอาคาร

สถานท่ี 



 ๕ 

 

  ๓. อาคารฝกึงานแบบเอนกประสงค์  ๑ หลัง  

  ๔. อาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗๑ หลัง 

  ๕. อาคารกิจการนักเรยีน/ห้องพยาบาล  ๑ หลัง 

  ๖. อาคารจริยธรรม ๑ หลัง 

  ๗. อาคารสหกรณ์/สหกรณ์นักเรียน ๑ หลัง 

  ๘. บ้านพักครู ๑ หลัง 

  ๙. ห้องนำ้ห้องสว้มนักเรยีน ๒ หลัง  

  ๑๐. สนามฟุตบอล ๑ สนาม 

  ๑๑. ลานกีฬาเอนกประสงค์ ๑ สนาม 

  ๑๒. สนามกีฬาบาสเกตบอล ๒ สนาม 

  ๑๓. สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล ๑ สนาม 

  ๑๔. สนามกีฬาตะกร้อ ๑ สนาม 

  ๑๕. โรงอาหาร แบบ ๓๐๐ ที่น่ัง ๑ หลัง 

  ๑๖. โรงจอดรถจักรยาน,จักรยานยนต์ นักเรยีน ๑ หลัง 

  ๑๗. ป้ายโรงเรียน 

  ๑๘. หอพระประจำโรงเรียน 

  ๑๙. โรงน้ำด่ืมโรงเรียน 

  ๒๐. ถังเก็บน้ำโรงเรียน 

  ๒๑. หอถังประปา น้ำใช้ภายในโรงเรียน 

  ๒๒. โดมระหว่างอาคารฝกึงานแบบเอนกประสงค์และอาคารกิจการนักเรยีน   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

 

 

 

 

 

แผนผังโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                                           

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 

ลำดับ อาคาร ลำดับ อาคาร 

๑ อาคาร ค.ส.ล.๓ช้ัน 

แบบ ๓๒๔ล/๔๑ 

๗ อาคาร ค.ส.ล.๑ช้ัน 

หอประชุม ๑๐๐/๒๗ 

(หอประชุมศรีธรรมวัฒน์) 

๒ อาคารแนะแนว ๘ หอพักนักเรยีน 

๓ อาคารกิจการนักเรยีน ๙ หอพักนักเรยีนชาย

ช่ัวคราว 

๔ อาคารจริยธรรม ๑๐ หอนักนักเรยีนหญงิ

ช่ัวคราว 



 ๗ 

 

๕ อาคารฝกึงาน/คหกรรม ๑๑ โรงอาหาร 

๖ โรงจอดรถจักรยาน/

รถจักรยานยนต์ 

๑๒ โรงโคนม  

 ๑๓ โดม/พืน้ที่เอนกประสงค์    1

3 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ

บรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติฉบับที่ 

2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ออกกฎกระทรวงไว ้
- หน ้าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามท ี ่ ได ้ รับ

มอบหมาย 

 

- ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ

บรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติฉบับที่ 

2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ออกกฎกระทรวงไว ้
- หน ้าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามท ี ่ ได ้ รับ

มอบหมาย 

 
 

- ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ

บรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติฉบับที่ 

2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ออกกฎกระทรวงไว ้
- หน ้าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามท ี ่ ได ้ รับ

มอบหมาย 

 
 

๑. งานกิจกรรมนักเรียน
ประจำ 

๒. งานทะเบียนและ
บริการนักเรียนประจำ 

๓. งานกิจกรรมและ
พัฒนานักเรียนประจำ 

๔. งานรักษาความ
ปลอดภัย 

๕. งานอาคารสถานที่
นักเรียนประจำ 

๖. งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

- หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

นายศรทีัศน์  

วิรัสวา  

 

ผู้อำนวยการ

โรงเรยีน 

 

 

คณะกรรมการ

ฝ่ายบริหาร 

นางยุวรรณ  สาขา 

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหาร 

ร 

นายพิชิต  อุดมมา 

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหาร 

ร 
นางรัตนา  วรรณ

ขาว 

หน.กลุ่มบริหาร

วิชาการ 

ร 

นางสาวพรสุข พล

สงคราม 

หน.กลุ่มบริหารงาน

บุคคลร 

นางสาวชวัลลักษ์  

ขาวขำ 

หน.กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

 

นายสุวิตร  เหล่า

ใหญ ่

หน.กลุ่มบริหาร

ทั่วไป 

 

นายสุรศักด์ิ  ดร

ชัย 

หน.กลุ่มงาน

นักเรียนประจำ 

 
- ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ

บรหิารและการจัดการศกึษา พ.ศ. 2550  

อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542  (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติฉบับที่ 

2 พ.ศ.2545) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศกึษาธกิาร 

ออกกฎกระทรวงไว ้
- หน ้าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามท ี ่ ได ้ รับ

มอบหมาย 
 



 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
ทศิทางการบริหารสู่ 

กลยุทธ์การปฏิบัติของสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) 
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เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำ

ให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบรกิาร

ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และ

พัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม คนไทยไดรั้บการพัฒนาให้เป็นคนด ีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพใน

การคิดวิเคราะห์ สามารถ "รู้ รับ ปรับใช้" เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง สามารถเข้าถึงบริการพืน้ฐาน 

ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มใีครถูกทิง้ไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาต ิจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ

พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ "ประชา

รัฐ" โดยประกอบดว้ย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาตมิั่นคง

ประชาชนมีความสุข เน้นการบรหิารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอ้ยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาต ิสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 

เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มคีวามพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย

พิบัติไดทุ้กรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาดา้นความมั่นคงที่มี

อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 

ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอือ้อำนวยประโยชน์ต่อการดำเนนิการของยุทธศาสตร์ชาตดิา้นอื่น ๆ ให้

สามารถขับเคลื่อนไปไดต้ามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๑.๑ น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดา้น

การศึกษาหรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างย่ังยืน 



 11 

 

  ๑.๒ ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถปีระชาธิปไตยความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธี

ต่อต้านการทุจรติคอรัปช่ันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

  ๑.๓ เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาตศิาสนา

พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

๒. ปลูกฝังผู้เรียนดา้นคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอือ้ต่อการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

  ๒.๒ เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่น

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆสิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาตภิัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจาก

ไซเบอร์ ฯลฯ 

๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพืน้ที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพืน้ที่ 

   ๓.๑ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  ๓.๒ เขตระเบียงเศรษฐกิจ 

  ๓.๓ เขตสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 

  ๓.๔ เขตพ้ืนที่ชายแดน 

  ๓.๕ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) "ต่อยอด

อดตี" โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณ ีวิถีชีวิต และจุดเด่นทาง

ทรัพยากรธรรมชาตทิี่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดา้นอื่น ๆ นำมา

ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบรบิทของเศรษฐกิจและสงัคมโลก

สมัยใหม่ (๒) "ปรับปัจจุบัน" เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 

ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดจิิทัล และ การปรับ

สภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" 

ดว้ยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดตีและ

ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ

การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ

กินดอียู่ด ีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหลื่อมลำ้ของคนในประเทศได้ในคราวเดยีวกัน 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพดว้ยการปรับหลักสูตร

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
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  ๑.๑ ปรับปรุงหลักสตูรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พ้ืนฐานและนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตใิห้เกิดประสทิธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม

ความจำเป็นและความตอ้งการของผูเ้รียนชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

  ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ภาษาประเทศคู่ค้าและภาษาอาเซียนอย่างนอ้ย๑ภาษา 

  ๑.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มคีุณภาพและมาตรฐาน

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเต็มตามศักยภาพ 

๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

   ๒.๑ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มพัีฒนาการทางดา้นร่างกายอารมณ์

จิตใจสังคมและสติปัญญาให้มคีวามพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

  ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

  ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนมีนิสัยรักการอ่าน 

  ๒.๔ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 

(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแกป้ัญหาและคิดสร้างสรรค์ใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

  ๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่๒๑ 

  ๒.๖ ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจติวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

  ๒.๗ สนับสนุนการผลติจัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรม

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน

การจัดการเรียนรู้ไดท้ั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

  ๒.๘ ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญเช่นทวิศึกษา 

(Dual Education) หลักสูตรระยะสัน้ 

  ๒.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความตอ้งการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพดว้ยรูปแบบที่เหมาะสม 

  ๒.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

 ๓. สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 

  ๓.๑ ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาตติามโครงการ PISA (Programmed 

for International Student Assessment) 

  ๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลศิในดา้นต่างๆ 
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  ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้เชงิบูรณาการแบบสหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย๔.๐ 

 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๔.๑ ส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

  ๔.๒ สง่เสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ

พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนด ีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมคีวาม

พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดา้นและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจติสาธารณะ 

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอาร ีมวีินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดขีอง

ชาต ิมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและ

อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่

มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชพีตามความถนัดของ

ตนเอง 

 ๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน

รูปแบบที่หลากหลายเช่น 

  ๑.๑ TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 

Mission and Functional Areas as Majors) 

  ๑.๒ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

  ๑.๓ การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ฯลฯ 

 ๒. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มปีระสทิธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

  ๒.๑ การกำหนดแผนอัตรากำลังการสรรหาการบรรจุแต่งต้ังการประเมินและการ

พัฒนา 

  ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการ

ทำงาน 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา

ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดงึเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การ

กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบรหิารราชการแผ่นดนิในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
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เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามรถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่

ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถงึบรกิารและสวัสดกิารที่มีคุณภาพ

อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถงึการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  ๑.๑ ส่งเสริมประชากรวัยเรยีนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

  ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนระบบส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียนระบบคุ้มครองนักเรยีนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

   ๒. ลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 

  ๒.๑ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กดอ้ย

โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎรเช่นเด็กไร้สัญชาตเิด็กพลัดถิ่นเด็กต่างดา้วเด็กไทยที่ไม่มเีลขประจำตัว

ประชาชน เป็นต้น 

  ๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

อย่างทั่วถึง เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning 

information technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งดา้นสังคม 

เศรษฐกิจส่ิงแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก

ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตัง้ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการ

เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง

สมดุลทัง้ ๓ ดา้น อันจะนำไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

   ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรม

และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตใินการดำเนนิชีวิต 

  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่ง

เรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ             

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
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ประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ

ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บรกิารในระบบเศรษฐกิจที่มกีารแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร

มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่

จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี

ข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดจิิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งมลีักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม

ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านยิมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ

การทุจรติประพฤติมชิอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ัน กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความ

ทันสมัย มีความเป็นสากลมปีระสิทธิภาพ และนำไปสู่กรลดความเหลื่อมลำ้และเอือ้ต่อการพัฒนา โดย

กระบวนก ารยุติธรรมมีการบรหิารที่มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิและการอำนวยความ

ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

   ๑.๑ พัฒนาระบบการวางแผนการนำแผนไปสู่การปฏิบัตกิารกำกับตดิตาม

ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง

และเข้าถงึได้ 

  ๑.๔ สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพืน้ที่เช่น

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, 

โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 

  ๑.๕ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

  ๑.๖ ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 

๒. สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

  ๒.๑ ส่งเสริมการบรหิารจัดการเขตพืน้ที่การศึกษาโดยใช้พืน้ที่เป็นฐาน (Area-

base Management), รูปแบบการบรหิารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

  ๒.๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค 

  ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครอืข่าย เช่น

เครอืข่ายส่งเสริมประสทิธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน 
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  ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนดว้ยพลังประชารัฐอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรูค้วาม

เข้าใจสร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานการกำกับดูแลตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  ๓.๒ ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลอืกผู้เรยีนเข้าศึกษาต่อ

ดว้ยวิธกีารที่หลากหลาย 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 กระทรวงศกึษาธิการมุ่งมั่นดำเนนิการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การ

พัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็น ๑1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต รวมทั้งแผนการ

ปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทัง้ในส่วนนโยบายหลักดา้นการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เร่ือง การเตรียมคน

ไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ  

ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถะสูง มุ่งเรียนรู้

อย่างต่อเน่ืองตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖0 - พ.ศ. ๒๕๗๙    

รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง

ในดา้นโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัยและมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที ่

๒๑ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย่ังยืน ดังน้ัน ในการเร่งรัด

การทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลัก 

ดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสทิธิภาพในทุกมิติกระทรวงศกึษาธิการจึงได้กำหนดหลักการ

สำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศกึษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖      

ไว้ดังน้ี 

๑. สร้างความเช่ือมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก

หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสความ

รับผิดชอบ ความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัตงิานทุกคนดำเนินการตามภารกจิดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง องคก์ร 

ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการ

รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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๓. ดำเนนิการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดป้ระกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้เรยีนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

๑. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

๑.๑ เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นของสังคม และป้องกัน 

จากภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนนิการตามแผนและมาตรการดา้นความ

ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย 

ติดตามประเมินผลการดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือ

ปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 

  ๑.๒ เร่งปลูกฝังทัศนคต ิพฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธกีารปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้กับ

ผู้เรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ๑.๓ เสริมสร้างการรับรู ้ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ดา้นส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ

เกิดขึน้ในอนาคต 

  ๑.๔ เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการให้ดำเนนิการอย่างคล่องตัวและมีประสทิธิภาพ 

๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

  ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถนศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถะไปสู่การปฏิบัตอิย่างเต็ม

รูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับผู้เรียน 

  2.๒ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 

ดว้ยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดจิิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 

  ๒.๓ พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ

สู่การปฏิบัติในช้ันเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ดา้นการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะ

ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรยีนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

  ๒.4 พัฒนาทักษะดิจทิัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรยีนทุกช่วงวัย เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดจิิทัสในโลกยุคใหม่ 
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  ๒.๕ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้

มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ

การเสริมสร้างวิถชีีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

  ๒.๖ จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรยีนผ่านดิจทิัลแพลตฟอร์มที่

หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ

สอนคุณภาพสูงรวมทั้งมกีารประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

  ๒.๗ ส่งเสริมการให้ความรูแ้ละทักษะดา้นการเงินและการออม (Financial Lite rag) ให้กับ

ผู้เรยีนโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม

แห่งชาต ิ(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสนิ สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 

และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรูเ้ร่ืองเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชงิ

พาณิชย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึน้ 

  ๒.๘ ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่ม

ร่ืน จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิด

วิเคราะห์ของผูเ้รียนหรือกลุ่มผูเ้รียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ดา้น

ต่างๆ ที่ผู้เรยีนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วม

กิจกรรม เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank ได้ รวมทั้งมี

บรเิวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟ เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 

  ๒.๙ ส่งสริมสนับสนุบสถานศึกษาให้มกีารนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตไิปใช้ใน

การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

๒.๑๐ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรยีน 

๓. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

  ๓.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ

ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและ

เด็กออกกลางคัน                                                                                                     

   ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่ ๓ ปีขึน้ไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา

เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบดา้น มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ โดยบูรณา

การร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  ๓.๓ พัฒนาข้อมูลและทางเลอืกที่หลากหลายให้กับผู้เรยีนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม

เปราะบางรวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถงึการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

  ๓.๔ พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดยครอบครัว (Home School) และ

การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning)  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  ๔.๑ พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ แบบโมดูล (Modular 

System) มีการ บูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง

ในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง (Block Course) เพ่ือสะสม

หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการ

มีงานทำ 

  ๔.๒ ขับเคลื่อนการผลติและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิและยกระดับ

สมรรถนะกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลศิ

ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต

กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

  ๔.๓ พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-

skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมกีารศึกษาในระดับที่สูงขึน้ พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน

รูปแบบหลากหลาย ให้ครอบคลุมผู้เรยีนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๔ ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลอืกเข้าทำงาน ศกึษาต่อ 

ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจทิัล (Digital Literary) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถะ

ภาษาอังกฤษ (English Competency) 

  ๔.๕ จัดต้ังศูนย์ให้คำปรกึษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ

การเป็นผูป้ระกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา

ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรยีนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

  ๔.๖ เพ่ิมบทบาทการอาชีวศกึษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน

ในภาคเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 

Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

  ๔.๗ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลติและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมงีานทำ โดย

บูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น 
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  ๔.๘ พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผูอ้ยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่

สอดคลอ้งมาตรฐานอาชพี เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาต ิรวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 

(Credit Bank) ได้ 

๕. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด

กระทรวงศึกษาธกิาร  

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  

Performance Appraisal (PA โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

  ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนนิการ พัฒนาสมรรถะทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัลตามกรอบ

ระดับสมรรถนะดจิิทัล (Digital Competenc) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขัน้

พ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา 

  ๕.๓ พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ( รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเสน้ทางการเรียนรู้ การประกอบ

อาชีพและการดำเนนิชีวิตของผู้เรยีนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

  ๕.๔ พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ให้มี

สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

  ๕.๕ เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ 

ควบคู่กับการให้ความรูด้า้นการวางแผนและการสร้างวินัยดา้นการเงินและการออม 

๖. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

  ๖.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.0 ดว้ยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดจิิทัล

มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนนิงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 

การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

  ๖.๒ ปรับปรุงประสทิธิภาพของเครอืข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครอืข่าย

สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ ๔.0 สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

  ๖.๓ ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความ

จำเป็นและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

  ๖.๔ นำเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในระบบการคัดเลอืกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

  ๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนนิงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน

คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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๗. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศกึษาแห่งชาติ 

เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาตเิพ่ือรองรับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตคิวบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศกึษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดย

ดำเนนิการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๒. ให้มคีณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา

ของกระทรวงศกึษาธิการ สู่การปฏิบัตริะดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ

นโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ

ดำเนนิการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขขอ้ขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ

คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ ๒ ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

ตามลำดับ 

4. สำหรับภารกจิของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ ปฏิบัตใินลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งไดด้ำเนนิการอยู่ก่อนแล้วหากมี

ความสอดคลอ้งกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศกึษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๖ ข้างต้น ให้ถอืเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม

ตรวจสอบให้การดำเนนิการเกิดผลสำเร็จ และมปีระสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดศึ้กษาวิเคราะห์บรบิทที่เกี่ยวข้องประกอบดว้ย ร่าง

กรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลนโยบายความมั่นคงแห่งชาตพิ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔ (ร่าง) 

แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรี  

ว่าการกระทรวงศกึษาธิการแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการฉบับที่๑๒ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) ผลการดำเนนิงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.อำนาจหน้าที่

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑.ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สำหรับการจัดทำคำของบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑) ดังน้ี 
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วิสัยทัศน ์

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพืน้ฐานของความ 

เป็นไทย 

พันธกจิ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 

๑. นักเรยีนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม

ตามวัยและมีคุณภาพ 

๒. ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 

๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษามีประสทิธิภาพ

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ

บรหิารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภคส่วนในการจัดการศึกษาการกระจายอำนาจ และความ

รับผิดชอบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนทีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

ตามบริบทของพท้นที่ 

๗. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดก้ำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็น

แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาตพิ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.

๒๕๘๐แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๗9) และมุ่งสู ่Thailand ๔.๐ ดังนี ้

 นโยบายที่ ๑ ดา้นการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

 นโยบายที่ ๒ ดา้นการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 นโยบายที่ ๓ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 นโยบายที่ ๔ ดา้นการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพมมีาตรฐาน

และลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 

 นโยบายที่ ๕ ดา้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายที่ ๖ ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                           

 แนบท้ายประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่  ๖ สงิหาคม พ.ศ.

๒๕๖๑ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.๒๕๖๑  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน     

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญแต่ละมาตรฐาน  

มีรายละเอียด  ดังน้ี  

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน                                                                               

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

   ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๖) มีความรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดตีามที่สถานศึกษากำหนด 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

  2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

  3) ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 

คุณภาพ 

  6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ 

เรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

1) จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

  3) มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 

จัดการเรียนรู้ 

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

๑. ด้านความปลอดภัย 

   ๑.๑ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรยีนทุกคน พร้อมเสริมสร้าง

ระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก

โรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

   ๑.๒ ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมสีุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

๑.๓ สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยี ในการดำเนนิชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
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๒. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๓ - ๖ ปีทุกคน เข้าสู่ระบบ 

การศึกษาสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มพัีฒนาการครบทุกด้าน 

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้เข้าถงึโอกาส ความ 

เสมอภาค และได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้

สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

   ๒.๓ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

   ๒.๔ ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา

ทางเลอืกในการเข้าถงึการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มทีักษะในการดำเนนิชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 

   ๒.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรยีนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐานเป็น

รายบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบรหิารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรยีน

หลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลอืเดก็ตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

๓. ด้านคุณภาพ                                                                                               

  ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่

เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 

   ๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง 

มีการคิดข้ันสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและ

ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาตแิละ

วิทยาการอย่างย่ังยืน รวมทั้งมคีวามจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   ๓.๓ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ นำไปสู่การมอีาชีพ 

มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลศิของผู้เรยีนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน 

   ๓.๔ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรยีน ให้ควบคู่การ

เรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรยีนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบ

ธนาคารหน่วยกิต มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรยีนในสถานศึกษา 

   ๓.๕ พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ให้มสีมรรถนะตาม

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 

 



 26 

 

  ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

   ๔.๑ เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้

พ้ืนที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 

   ๔.๒ นำเทคโนโลยีดิจทิัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสทิธิภาพในการ

บรหิารจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

   ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรม

ในการขับเคลื่อนบรหิารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมสี่วนร่วมของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์

เฉพาะโรงเรียนที่ต้ังในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัดกรรมการศึกษา 

   ๔.๕ เพ่ิมประสทิธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ

กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖๑         

          เร่งแก้ปัญหากลุ่มผูเ้รียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถงึการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recover) ให้กับ

ผู้เรยีนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครยีดและสุขภาพจิตของผู้เรยีน    

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรยีนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ะบาดโรค 

โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้ากงึการศึกษา ฟืน้ฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 

Recover) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเคลียดและสุขภาพจิตของผู้เรยีน 

  ๒. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรยีน ดว้ยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัย กระทรวงศกึษาธิการ (MOE Safety Platform) 

  ๓. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ ๓ - ๖ ป ีและผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานเข้าถงึ

โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลอืเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน

และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

  ๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด

กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

  ๕. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคูก่ับการให้ความรูด้า้นการวางแผนและการ

สร้างวินัยดา้นการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนีส้นิครู 

  ๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมและ

มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Leering) มกีารวัดและ

ประเมินผลในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรยีน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
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  ๗. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพืน้ที่สูง ห่างไกล

และถิ่นทรุกันดาร 

๘. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ                                                          

๙. เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 13 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบรอ้ยภายในตลอดจน 

การบรหิารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 25 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ในดา้นการขนส่งดา้นพลังงานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 

ประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคีุณภาพเท่าเทียม

และทั่วถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเทา่เทียมกันทางสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลำ้ทางดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟืน้ฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด

ที่เหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็น

สากล 
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พันธกจิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลศิทางวิชาการเพ่ือสร้างขดีความสามารถในการ

แข่งขัน 

3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 

4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมลำ้ ให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5.พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

6.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน    

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 

Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มี

คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยจงึกำหนดเป้าประสงค์  ดังนี ้

๑. ผู้เรยีนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกาย  

สุขภาพจิตที่ดี ปลอดส่ิงเสพติด สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

  2. ครูมีหลักสูตรช้ันเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของ

ผู้เรยีนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

  3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

อย่างต่อเน่ือง 

  4. ครูมคีวามรู ้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัยแก้ปัญหา มี

วิญญาณ ความเป็นครู มคีุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 

  5. สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

อย่างต่อเน่ือง 

6. สถานศึกษามีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
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  7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสทิธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

  8. สถานศึกษา ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสร้างขดีความสามารถในการพค้าและการลงทุน 

  10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรรม 

วิสัยทัศน์โรงเรยีน 

 “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเบญจวิถี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ ๒๑” 

พันธกจิ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

แนวทาง  เบญจวิถ ีโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มรีะบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดย 

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

๗. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรภีาพทางดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา พร้อมสู่ 

ชุมชนและสังคมโลก 

๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอือ้ต่อการพัฒนาศักยภาผู้เรียน 

เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี    

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๓. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

  ๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการดว้ยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๖. มีกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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๗. นักเรยีนมีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลง 

๘. ผู้เรยีนมีสุนทรภีาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและสังคมโลก 

๙. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอือ้ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ (Strategies) 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๓ เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริ สบืสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการ

ดำเนนิชีวิตอย่างย่ังยืน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. ผู้เรยีนมีความรูแ้ละทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

จากการทดสอบระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-Net) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น 

๓. ผู้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถี 

                    ๔. ผู้เรยีนมีจติสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและห่างไกล                          

ยาเสพติด 

๕. ผู้เรยีนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การสบืค้น/การ 

นำเสนอผลงาน 

๖. ผู้เรยีนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี 

วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  

๗. ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเน่ือง 

      ๘. ผู้เรยีนได้รับการส่งเสริมให้มแีรงจูงใจสู่อาชีพ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคตทิี่ดีต่ออาชีพสุจริต  

      ๙. ผู้เรยีนมีทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมั่นใน

การศึกษาและการทำงาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดงีามของไทย 

     ๑๐. ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ดีและมสีุนทรยีภาพดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา  

          ๑๑. ผู้เรยีนที่มีความตอ้งการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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      ๑๒. ผู้เรยีนได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้

         ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมอือาชีพ ปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจในการทำงาน และมผีลการ 

ปฏิบัตงิานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

        ๔. ครูที่ไดรั้บการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด 

ประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

         ๑. สถานศึกษา มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ทันสมัย มีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

         ๒. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ มีการกำกับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

          ๓. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้า

มามีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา  

                ๔. ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษา  

                          ๕. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย

และรับผิดชอบต่อผลการดำเนนิงาน 

          ๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบรกิารที่ส่งเสริมให้

ผู้เรยีนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศกึษาสู่มาตรฐานสากล มีเป้าหมาย ดังนี้ 

          ๑. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 

          ๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวงสถานศึกษามีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้บรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ

คุณภาพสูงขึน้ตามมาตรฐานสากล 
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 กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใช้

ในการดำเนนิชวีิตอย่างย่ังยืน  มีเป้าหมายดงันี ้

สถานศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริ สบืสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายในการจัดการ

การเรียนรู้อย่างย่ังยืน 
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ส่วนที่ ๓ 

รายละเอียดการไดร้ับจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
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งบประมาณในการดำเนนิงาน 

ตามโครงสร้างหลักของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ    

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร แบ่งโครงสร้างหลักการบรหิารจัดการเป็น 5 กลุ่มงาน

ประกอบดว้ย  

 ๑. กลุ่มบรหิารวิชาการ   

 ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ  

 ๓. กลุ่มบรหิารงานบุคลากร  

 ๔. กลุ่มบรหิารทั่วไป  

 ๕. กลุ่มงานนักเรยีนประจำ  

กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลวุัตถุประสงค์ตามที่วางไว้

ประกอบดว้ย  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๓ เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

     กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริ สบืสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้

ในการดำเนนิชีวิตอย่างย่ังยืน                                                                                                      

สถานศกึษาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแยกเป็นประเภท

ดังต่อไปน้ี   

1. ค่าจัดการเรยีนการสอน 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว     นักเรยีน งบประมาณ 

- มัธยมศึกษาตอนต้น + เพ่ิมเตมิ      157  คน 4,570     จำนวน  717,490 บาท 

  - มัธยมศึกษาตอนปลาย + เพ่ิมเตมิ         111   คน 4,876     จำนวน  541,236 บาท 

- ค่าปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน  157  คน 3,000     จำนวน  471,000  บาท         

     - ค่าอาหารนักเรยีนประจำพักนอน       11  คน 8,000      จำนวน  88,000    บาท      

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น   1,817,726       บาท 

คงเหลืองบประมาณจัดสรรโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 1,258,726  บาท 
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2. ค่าหนังสือเรยีน 

ม.1      /คน/ปี     42 คน     งบประมาณ       808  บาท      จำนวน  ๓3,936   บาท 

ม.2      /คน/ป ี    42 คน     งบประมาณ       921  บาท      จำนวน  ๓8,682   บาท 

ม.3      /คน/ป ี   ๗3 คน      งบประมาณ      996  บาท      จำนวน  72,708  บาท 

ม.4      /คน/ปี     36 คน     งบประมาณ   1,384  บาท      จำนวน  49,824    บาท 

ม.5      /คน/ปี     36 คน     งบประมาณ   1,326  บาท      จำนวน  47,736   บาท 

ม.6      /คน/ปี     39 คน     งบประมาณ   1,164   บาท      จำนวน  45,396    บาท 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น      288,282         บาท 

3. ค่าอุปกรณ์การเรยีน  

- ม.ต้น     /คน/ปี   157 คน    งบประมาณ   520  บาท      จำนวน  81,640    บาท 

- ม.ปลาย /คน/ปี    111 คน    งบประมาณ   520  บาท      จำนวน  57,720   บาท 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น     139,360            บาท 

4. ค่าเครื่องแบบ  

- ม.ต้น     /คน/ปี   157 คน    งบประมาณ   500  บาท      จำนวน  78,500    บาท 

- ม.ปลาย /คน/ปี    111 คน    งบประมาณ   550  บาท      จำนวน  61,050     บาท 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566  รวมทั้งสิ้น    139,550            บาท 

5. ค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  

- ม.ต้น     /คน/ปี   157 คน    งบประมาณ   897  บาท      จำนวน  140,829 บาท 

- ม.ปลาย /คน/ปี    111 คน    งบประมาณ   969  บาท      จำนวน  107,559 บาท 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566  รวมทั้งสิ้น     248,388          บาท 

     รายจ่ายก่อนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 

- ค่าสาธารณูปโภค  จำนวน   384,000  บาท 

- ค่าน้ำมัน ยานพาหนะ  จำนวน      96,000  บาท 

- ค่าจ้าง   จำนวน   453,500   บาท 

รวมยอดค่าใช้จ่ายก่อนจัดสรรงบประมาณ 2566   จำนวน  933,500         บาท 

คงเหลืองบประมาณจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน  325,226  บาท 
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ส่วนที่ ๔ 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
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สถานศกึษาได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กจิกรรม/ผู้รับผดิชอบรวมถึงกจิกรรม

พัฒนาผู้เรยีน ไว้ดังนี้  

 งบประมาณประจำปี 2566 แบ่งการจัดสรรดังต่อไปน้ี  

     1. กลุ่มบรหิารวิชาการ  60 %   จำนวน    195,136    บาท 

     2. กลุ่มบรหิารงบประมาณ 10 %  จำนวน    32,522     บาท 

    3. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 10 %  จำนวน    32,522     บาท 

     4. กลุ่มบรหิารทั่วไป  10 %   จำนวน    32,522     บาท 

     5. งบสำรองจ่าย  10 %   จำนวน    32,524     บาท 

รวมยอดค่าใช้จ่ายก่อนจัดสรรงบประมาณ      จำนวน  325,226    บาท 

กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน     จำนวน  248,388   บาท 

รายได้สถานศึกษา (อ่ืนๆ)    จำนวน  88,500      บาท 

 ตารางจัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งเป็นกลุ่มบรหิารรวมถึงกจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

ดังต่อไปน้ี  

งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

1. งบบริหารวิชาการ 60 % 195,136.00  
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานของกลุ่มบรหิารวิชาการ (93,500.-) 

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000.00 ครูรัตนา 

- กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียนและเทียบโอน 1,000.00 ครูเทียมจันทร ์

- กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล 30,000.00 ครูปภานัน 

- กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1,000.00 ครูรัตนา 

- กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 500.00 ครูรัตนา 

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน 15,000.00 ครูสุรศักด์ิ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพผู้เรยีน 18,000.00 ครูศศิปภา 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 27,000.00 ครูสุวิตร 

1.2 โครงการพัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษา  (13,636.-) 

- กิจกรรมแนะแนว 3,000.00 ครูวิรัฏฐยา 

- กิจกรรมการรับนักเรียน 7,000.00 ครูสุวิตร 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ 1,000.00 ครูวิรัฏฐยา 

- กิจกรรมปัจฉิมเนิทศ 2,636.00 ครูวิรัฏฐยา 
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1.3 โครงการพัฒนาห้องสมุด  (7,000.-) 

- กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 3,000.00 ครูขวัญฤทัย 

- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2,000.00 ครูชวัลลักษ์ 

- กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 2,000.00 ครูชวัลลักษ์ 

1.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนรู้  (69,000.-) 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยโรงเรียนต้นแบบ  

Best Practice 

35,000.00 ครูศตายุ 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 1,500.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมวันภาษาไทย (กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย) 

1,500.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์) 

3,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

3,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี (กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมวันอาเซียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษาฯ) 

1,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมวันสำคัญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) 5,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางดา้นร่างกาย (กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 

3,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิดา้นกีฬา (กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 

5,000.00 ครูสุรศักด์ิ 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การงานอาชีพ (กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

3,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมวันสำคัญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ) 

3,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี/ศิลปะ (กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ) 

3,000.00 กลุ่มสาระ 
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1.5 โครงการโรงเรยีนสุจรติ (9,000.-) 

- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

3,000.00 ครูศศิปภา 

- กิจกรรมมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3,000.00 ครูศิริรัตน์ 

- กิจกรรมปลอดอบายมุข ป้องกันการทุจรติและสื่อ

สร้างสรรค์ 3,000.00 ครูวิรัฏฐยา 

1.6 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรยีน 3,000.00 ครูพรสุข 

รวม 6 โครงการ 31 กจิกรรม 

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 195,136.00  
 

งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

2. กลุ่มบรหิารงบประมาณ 10%  32,522.00  
 

2.1.โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานของกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

- กิจกรรมพัฒนางานฝ่ายแผนปฏิบัตกิาร 10,840.00 ครูชวัลลักษ์ 

- กิจกรรมพัฒนาการบรหิารจัดการงานพัสดุ  10,841.00 ครูชบาไพร 

- กิจกรรมพัฒนาการบรหิารจัดการงานการเงินและ

บัญชี  

10,841.00 ครูขวัญฤทัย 

รวม 1 โครงการ 3 กิจกรรม 

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 32,522.00 
  

       
 

งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

3. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 10%  32,522.00  

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

- พัฒนาศักยภาพบุคคลากร 30,000.00 ครูพรสุข 

- กิจกรรมการบรหิารจัดการองค์ร่วมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

1,000.00 ครูศิริรัตน์ 

- กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ 1,522.00 ครูพรสุข 

รวม 1 โครงการ 3 กิจกรรม 

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 32,522.00 
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งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

4. กลุ่มบรหิารบริหารทั่วไป 10% 32,522.00  
4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการบรหิารงานของกลุ่มบรหิารทั่วไป 

- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่   17,522.00 ครูสุวิตร 

- กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 12,000.00 ครูวิจิตรา 

- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 3,000.00 ครูศศิปภา 

- กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนระหว่างสถานศึกษาและ

ชุมชน 

0.00 ครูส่องศรี 

รวม 1 โครงการ 4 กจิกรรม  

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 32,522.00   

   

งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

5. งบสำรองจ่าย 10% 32,524.00   

5.1 โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการองค์ 32,524.00 ครูชวัลลักษ์ 

รวมโครงการ 1 โครงการ  

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 32,524.00   

 

งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี   งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

6. งบประมาณจัดสรรกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ม.ต้น ๑๕๗ คน 140,829.00  
ม.ปลาย  ๑๑1 คน 107,559.00   

รวมงบกิจกรรมพัฒนาคุฯภาพผู้เรยีนทั้งสิ้น 248,388.00    

6.1 โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรยีนรู้ งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000.00 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,000.00 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

3,000.00 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 3,000.00 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3,000.00 กลุ่มสาระ 
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 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3,000.00 กลุ่มสาระ 

 - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3,000.00 กลุ่มสาระ 

- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด 8,000.00 ครูศศิปภา 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางกีฬาภายนอก 30,000.00 ครูส่องศรี 

 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางกีฬาภายใน 40,0000.00 ครูส่องศรี 

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ตาม

ศาสตร์พระราชาสู่อาชพี 

80,000.00 ครูศักด์ิชัย 

6.2 โครงการกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านคุณธรรม  

 - กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนารี   20,000.00 ครูสุรศักด์ิ 

 - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   2,000.00 ครูชนวีร์ 

- กิจกรรส่งเสริมคุณธรรม วันเกียรติยศ 1,000.00 ครูศิริรัตน์ 

 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1,000.00 ครูชวัลลักษ์ 

6.3 โครงการกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านทัศนศึกษา 

 - กิจกรรมทัศนศึกษา     40,388.00  ครูศักด์ิชัย 

6.4 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน ICT   

 - กิจกรรมเปิดคอมเปิดโลก 5,000.00  ครูชนวีร์ 

รวมโครงการ 4 โครงการ  17 กจิกรรม 

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 248,388.00  

 

 

 

งบจัดสรรแผนปฏิบัตกิารราชการประจำปี งบจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

7. งบบริจาค-รายได้สถานศึกษา   88,500.00  
7.1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ตาม

ศาสตร์พระราชาสู่อาชพีภูมิปัญญา ท้องถิ่น 

50,000.00 ครูศักด์ิชัย 

7.2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อบต.พังขว้าง) 35,000.00 ครูคุณัญญา 

7.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา (งบ สพฐ.) 

3,500.00 ครูสุรศักด์ิ 

รวมโครงการ 3 โครงการ 

งบบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 88,500.00  
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ส่วนที่ 5 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 
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กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

    มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นสำคัญ 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบรหิารวิชาการ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   93,500  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตปิีพุทธศักราช 2542 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทางดา้นร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้มีความ

พร้อมทั้งดา้น ร่างกาย สติปัญญาและจติใจเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องจัดการศึกษา

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตปิีพุทธศักราช 2542 โรงเรียน

เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัด

สกลนคร จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญาและจติใจโดยให้ความ 

สําคัญกับดา้นร่างกายเป็นหลัก มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรยีนทางด้านร่างกายอย่างต่อเน่ือง โดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลศิ สนับสนุนผู้เรียนมีความ

เข้มแข็งทางด้านทักษะการปฏิบัติจริงและส่งเสริมให้มกีารพัฒนาดา้นวิชาการควบคู่ภายในโรงเรียน  

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะดา้นวิชาการ ดังน้ันโรงเรียนจึงไดจ้ะจัดทําโครงการขึ้น เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริม พัฒนาครแูละนักเรียนที่สู่ความเป็นเลิศผู้เรียนสามารถอยู่บนโลกภายนอกไดอ้ย่างเข้มแข็ง 
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดต่อผู้ได้

หลากหลายและเต็มศักยภาพ 

6.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานตามที่กำหนด  

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 คร ูบคุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง  

 7.1.2 นักเรยีนได้รับการส่งเสริมทางดา้นวิชาการ 

 7.1.2 ครู นักเรยีน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด    

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุ่มบรหิารวิชาการ ประกอบดว้ย 8 

กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดำเนนิงาน ดังนี้ 

 8.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (ผู้รับผิดชอบ ครูรัตนา) 

 8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียนและเทียบโอน (ผู้รับผิดชอบ ครูเทียมจันทร์) 

 38.  กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล (ผู้รับผิดชอบ ครูปภานัน) 

 ๘.๔ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ ครูรัตนา) 

 58.  กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  (ผู้รับผิดชอบ ครูรัตนา) 

 68.  กิจกรรมประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน  (ผู้รับผิดชอบ ครูสุรศักด์ิ) 

 ๘.๗ กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพผู้เรยีน  (ผู้รับผิดชอบ ครูศศิปภา) 

 ๘.๘ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  (ผู้รับผิดชอบ ครูสุวิตร) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. ครู บุคคลากรและนักเรยีนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน

อย่างต่อเน่ือง 

2. ครู นักเรยีน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบรหิาร

จัดการ   

 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล   

 

ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  93,500 บาท 

  (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    93,500   บาท 

 10.2 การใช้งบประมาณ 

  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 93,500   บาท  

  2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

  3. งบประมาณคงเหลอื                     -    บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - 5๐๐.- 5๐๐.- - 1,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียนและ 

เทียบโอน 

- 5๐๐.- 5๐๐.- - 1,๐๐๐.- 

๓. กิจกรรมพัฒนาระบบงานวัดผลและ

ประเมินผล 

- 1,๐๐๐.- 29,๐๐๐.- - ๓๐,๐๐๐.- 
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๔. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- 5๐๐.- 5๐๐.- - 1,๐๐๐.- 

๕. กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน - - 5๐๐.- - 5๐๐.- 

๖. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียน 

 1,๐๐๐.- ๑4,๐๐๐.-  ๑๕,๐๐๐.- 

๗. กิจกรรมพัฒนาระบบคุณภาพ - 1,๐๐๐.- 17,๐๐๐.- - 18,๐๐๐.- 

๘. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ - 7,๐๐๐.- 20,000.-  2๗,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 93,500.-  ตัวอักษร  (เก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 คร ูบุคคลากรและนักเรยีนไดรั้บการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

11.2 ครู นักเรยีน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 11.3 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานกำหนด 

     

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

     (นางรัตนา    วรรณขาว) 

   หัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 

                        ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

      (นางยุวรรณ  สาขา)  

      รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 
 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

             (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน   

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง และครูสุวิตร 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

 ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

 งบประมาณ   13,636  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้นักเรยีนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ของรัฐ

ธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 แก้ไข 

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545  นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครจึงให้มกีิจกรรมแนะแนวขึ้น 

เน่ืองจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปการจดัการศึกษาใน

ป ีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่เห็นความสำคัญของการ 

ศึกษาต่อ ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบหรืออยากเรียนสาขาใด อยากประกอบอาชีพใด ทั้งนีเ้น่ืองจากสาเหตุหลาย

ประการ เช่น ปัญหาดา้นเศรษฐกิจของครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ ความสนใจใฝ่ใจในดา้นการเรียนของ

นักเรยีนเอง และความไม่รู้ว่าตนเองชอบดา้นใดหรอืมีความถนัดด้านใด ซึ่งถ้าไม่แก้ไขปัญหาเหล่าน้ีแล้วอาจ

ทำให้นักเรยีนมีระดับการศึกษาต่ำไม่สามารถออกไปแข่งขันในสังคม หรือประกอบอาชีพที่ดีและเป็นปัญหา

ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพในระดับประเทศได้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องพัฒนาให้

นักเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจและเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสามารถมองเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองรู้จักความชอบและความถนัดของตนเองเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ความ

ช่วยเหลอืนักเรยีนให้ได้รับความสุข รู้จักการพ่ึงตนเองการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตนโดยใช้สติปัญญา

เพ่ือให้เกิดความสำเร็จตามศักยภาพของตนเอง และนำพาตนเองไปสู่เสน้ทางชีวิตที่เหมาะสมดำรงตนอย่าง

มีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริงทั้งเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนเฉลมิ
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พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง สริิราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัด

สกลนคร จึงไดจ้ัดทำโครงการแนะแนวการศึกษาขึน้ 

6. วัตถุประสงค ์

๖.1 เพ่ือให้นักเรยีน โรงเรียนในเขตบรกิารของมีความรูเ้กี่ยวกับข้อมูลของ โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง สริิราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

๖.2 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้เรยีนและเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมเีจตคตทิี่ดีต่อ

สถานศึกษา  

๖.3 เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและทำความเข้าใจระบบการบริหารจัดการ/กฎระเบียบของ

สถานศึกษา 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 เขตพ้ืนที่บรกิารไดรั้บข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา 

 7.1.2 ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางการบรหิารจัดการของสถานศึกษา 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 นักเรยีน ชุมชน ผู้ปกครองเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมเีจตคตทิี่ดีต่อ

สถานศึกษา 

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนางานแนะแนวเพ่ือการศึกษา ประกอบดว้ย 4 กิจกรรม โดยแต่ละ

กิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังน้ี 

 8.1 กิจกรรมแนะแนว  (ผู้รับผิดชอบ ครูวิรัฏฐยา) 

8.2 กิจกรรมการรับนักเรียน (ผู้รับผิดชอบ ครูสุวิตร) 

 38.  กิจกรรมปฐมนิทศ   (ผู้รับผิดชอบ ครูวิรัฏฐยา)  

 ๘.๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ผู้รับผิดชอบ ครูวิรัฏฐยา)  

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต (Outputs) 

1. เขตพ้ืนที่บรกิารได้รับข้อมูลข่าวสาร 

1. ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ/และยอมรับระบบการ

บรหิารจัดการของสถานศึกษา  

 

ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรยีนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมเีจตคตทิี่ดีต่อ

สถานศึกษา 

2. สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กร

ภาครัฐและเอกชน 

 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ร้อยละ ๙7 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม      -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม   -   มีค่าเฉล่ีย     

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  13,636 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    13,636   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   13,636   บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป    -    บาท  

 3. งบประมาณคงเหลอื                       -   บาท 

กจิกรรม/รายการวัสดุ ประเภทรายจ่าย เงินนอก 

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมแนะแนว - 500.- 2,500.- - 3,000.- 

๒. กิจกรรมการรับนักเรียน - 1,000.- 6,000.- - 7,000.- 

๓. กิจกรรมปฐมนิทศ    - - 1,000.- - 1,000.- 

๔. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ - 636.- 2,000.- - 2,636.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,636.-  ตัวอักษร  (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมลู/ยอมรับระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

11.2 นักเรยีน ชุมชนผู้ปกครอง องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมเีจต

คตทิี่ดีต่อสถานศึกษา 

  

    ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

            (นางวิรัฏฐยา   พาเพียเพ็ง) 

                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                         ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ     

                    )สาขา  นางยุวรรณ  (   

                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                      (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                  ทรงครองสิริราชสมบัตคิรบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาห้องสมุด    

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ และนางขวัญฤทัย  ระดาขันธ์ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   7,000  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การสนับสนุนให้ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา

พุทธศักราช 2542 ตลอดจนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ไม่จำกัดสถานที่ ในการศึกษาหา

ความรู ้ตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 5 “สถานศึกษาจัดทำและบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้กับนักเรียน    

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จึงมคีวามจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพพืน้ที่ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้

และเป็นสถานที่ที่นักเรยีนใช้เป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้า เพ่ือเพ่ิมเตมิความรู้เป็นการส่งเสริมกระบวนการ

สร้างให้ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าจนกลายเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่น่า 

สนใจแก่นักเรียนและผู้สนใจ ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด 

6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสทธิภาพสำหรับบริการนักเรยีนและผู้ที่สนใจ 

      6.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดทักษะความรู้ที่หลากหลายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  



 52 

 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 นักเรยีนให้ความสนใจใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นมากย่ิงขึ้น 

 7.1.2 นักเรยีนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางห้องสมุดมากขึน้ 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 ห้องสมุดโรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนาห้องสมุด ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการ

ดำเนนิงาน ดังน้ี 

 8.1 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์  (ผู้รับผิดชอบ ครูขวัญฤทัย) 

 8.2 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  (ผู้รับผิดชอบ ครูชวัลลักษ์) 

 38.  กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด  (ผู้รับผิดชอบ ครูชวัลลักษ์) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต (Output) 

1. นักเรยีนสนใจใช้บรกิารแหล่งเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 

2. นักเรียนและผู้ใช้บริการ ได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๙7 

ร้อยละ ๙7 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

 

ร้อยละ ๙7 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  - มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ  - 

10. งบประมาณ 

  10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  7,000  บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 
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 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    7,000   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   7,000   บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                      -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมยุวบรรณารักษ์     - 1,5๐๐.- 1,5๐๐.- - 3,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด - 1,0๐๐.- 1,0๐๐.- - 2,๐๐๐.- 

๓. กิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด - 1,0๐๐.- 1,0๐๐.- - 2,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,000.-  ตัวอักษร  (เจ็ดพันบาทถว้น) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพพร้อมให้บรกิารทั้ง

นักเรยีนและผู้สนใจ  

11.2 นักเรยีนและผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร  

    ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ) 

                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                         ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ     

                    )นางยุวรรณ  สาขา (   

                                         รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
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  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                     (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

    มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นสำคัญ 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   69,000  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 24 ดา้นการจัดการเรียนรู้ ได้

กำหนดให้สถานศึกษาจัดเนือ้หากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรยีนและให้มีการ

ดำเนนิการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อ

แก้ไขปัญหาวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาหน่ึงที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคม กระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาจึงเป็นส่ิงสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาหล่อหลอมปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการ 

ศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการและสอดคลอ้งกับความต้องการของสังคมเพ่ือให้

เยาวชนปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขการเรียนการสอนจงึมุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งให้ผู้เรยีนได้

ลงมือปฏิบัติและสามารถแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองฝึกให้นักเรยีนเกิดกระบวนการ

คิดและมีเหตุผลและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
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2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาไดม้ีบทบาทและมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น (สำนักนายกรัฐมนตรี, 

2542) ดว้ยหลักการและเหตุผลขา้งตน้ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียรู้ของกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยเน้นดา้นการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มกีารประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ทุกกลุ่มสาระเพ่ือร่วมกำหนดแนวทางพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและจัดทำ/จัดหาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรยีนมีความรูค้วามสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา

การใช้เทคโนโลยีทักษะในศตวรรษที่ 21 (ทักษะพืน้ฐาน, ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน, ทักษะการทำงาน

, ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม) และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพดา้นการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6.1.2 เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 การแสวงหาความรู้การคิดวิเคราะหแ์ละ

ประสบการณ์ตรงแก่ครูและนักเรียน  

6.1.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงขึ้น  

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 นักเรยีนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ เพ่ิมากขึน้ 

 7.1.2 นักเรยีนได้รับโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพทางศึกษามากย่ิงขึ้น  

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง 

สริิราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร มีการบรหิารจัดการดา้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่

ยอมรับ  

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 13 กิจกรรม โดยแต่ละ

กิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังน้ี 

 8.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยโรงเรียนต้นแบบ Best Practice (ผู้รับผิดชอบ ครูศตายุ) 

 8.2 กิจกรรมวันสุนทรภู ่(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 38.  กิจกรรมวันภาษาไทย (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 ๘.๔ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) (ผู้รับผิดชอบ  

กลุ่มสาระ) 
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  8.5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 8.6 กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 8.7 กิจกรรมวันอาเซียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 ๘.8 กิจกรรมวันสำคัญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) (ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ) 

 ๘.9 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางดา้นร่างกาย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 

(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 8.10 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิดา้นกีฬา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 

พลศึกษา) (ผู้รับผิดชอบ ครูสุรศักดิ์) 

 8.11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การงานอาชีพ (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ) 

(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

 8.12 กิจกรรมวันสำคัญ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) (ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม

สาระ) 

 8.13 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดนตรี/ศิลปะ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 

(ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต (Output) 

1. นักเรยีนได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึง 

2. นักเรยีนเกิดทักษะความรู้ที่หลากหลาย  

ร้อยละ ๙๕ 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. 

และ สมศ. 

 

ผ่านการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  
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- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  69,000 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    69,000   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 69,000   บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -    บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพโดยโรงเรียน

ต้นแบบ Best Practice 

10,000.- 10,000.- 15,0๐๐.- - 35,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมวันสุนทรภู ่(กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาไทย) 

- 1,0๐๐.- 5๐๐.- - 1,5๐๐.- 

๓. กิจกรรมวันภาษาไทย (กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย) 

- 1,0๐๐.- 5๐๐.- - 1,5๐๐.- 

๔. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ (กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 

- 1,0๐๐.- 2,0๐๐.- - 3,๐๐๐.- 

๕. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์     

(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

- 1,0๐๐.- 2,0๐๐.- - 3,0๐๐.- 

๖. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

เทคโนโลยี (กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

- 1,0๐๐.- 1,0๐๐.- - 2,๐๐๐.- 

๗. กิจกรรมวันอาเซียน (กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) 

- 5๐๐.- 5๐๐.- - 1,๐๐๐.- 

๘. กิจกรรมวันสำคัญ (กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ) 

- 2,๐๐๐.- 3,000.- - 5,000.- 
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9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางดา้น

ร่างกาย (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา) 

- 2,๐๐๐.- 3,000.- - 3,000.- 

10. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิ

ดา้นกีฬา (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา) 

- 2,๐๐๐.- 3,000.- - 5,000.- 

11. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การ

งานอาชพี (กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชพี) 

- 2,๐๐๐.- 3,000.- - 3,000.- 

12. กิจกรรมวันสำคัญ (กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- 2,๐๐๐.- 3,000.- - 3,000.- 

13. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน

ดนตรี/ศิลปะ (กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ) 

- 2,๐๐๐.- 3,000.- - 3,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,000.-  ตัวอักษร  (หกหมื่นเกา้พันบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรยีนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

11.2 โรงเรียนมีการบรหิารจัดการดา้นคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคลอ้งกับบริบท 

11.3 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ.  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางรัตนา    วรรณขาว) 

   หัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางยุวรรณ  สาขา)  

        รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
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  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 
 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                     (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                     ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

 

โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    โรงเรียนสุจริต 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

    มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นสำคัญ 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางศศิประภา  บุญชิดชม และคณะ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   9,000  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ ให้ความหมาของคำว่า “สุจริต” ไวว้่า 

“ความ ประพฤติชอบ” ซึ่งมคีวามหมายโดยรวมว่า การปฏิบัตตินหรือการกระทำตนในทางที่ด ีหากเปรยีบ 

เทียบกับหลักธรรม ทางพุทธศาสนาตรงกับหลักสุจริต ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตซึ่งเป็น

หลักธรรมที่มีความสำคัญในการ ดำรงชีวิตอันจะก่อให้เกิดความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ในการประพฤติ

ปฏิบัตต่ิอกันทั้งในการดำเนินชีวิตและการ ทำงานในองค์กรต่างๆ ความสุจริตน้ันมีความสำคัญการทำงาน

ของทั่วโลก สบืเน่ืองจากปัญหาสังคมในปัจจุบนัที่เป็น ประเด็นในการแก้ไขเร่งด่วนของทุกประเทศคือ 

“ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น” ในแวดวงธุรกิจหรอืแม้กระทั่ง ข้าราชการ ประเทศไทยนำโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล    

ที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและ 
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ปราบปรามทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต หรือที่เรยีกช่ือเต็มว่า “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจรติ” ซึ่งโครงการเร่ิมดำเนินงานต้ังแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีโรงเรียนเข้า ร่วมในปีแรกเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน ๒๒๕ โรงเรีย ต่อมา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ขยายเครอืข่าย โรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๑๐ ของจำนวนโรงเรียนในแต่

ละเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๓,๒๑๖ โรงเรียน ต่อมา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขยายเครอืขา่ยโรงเรียน

สุจริต เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๒๐ ของจำนวนโรงเรียนในแต่ละเขตพืน้ที่ การศึกษา จำนวน ๖,๔๓๒ โรงเรียน 

ในขณะนี้มโีรงเรียนเข้าร่วมทั้งส้ิน ๙,๘๗๓ โรงเรียน  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 

๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการนีข้ึน้ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนนิงานที่เป็นการป้องกันการ

ทุจรติ ผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรยีนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลายและหลังจากการ

ดำเนนิงานแล้วเสร็จยังสามารถนำผลที่ได ้ไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

61.๒ เพ่ือให้ผู้เรยีนมีความรูแ้ละสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

6.1.๓ เพ่ือนักเรยีนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด  

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนนิงานป้องกันการทุจรติในสถานศึกษา  

7.1.2 คร ูนักเรยีนและบุคคลากรเกิดทักษะการป้องกันตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ  

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

7.2.1 คร ูนักเรยีนและบุคคลากรโรงเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

มีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจติสาธารณะ นำความรู้จาก

คุณลักษณะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการ

ดำเนนิงาน ดังน้ี 

 8.1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (ผู้รับผิดชอบ ครู

ศศิประภา) 

 8.2 กิจกรรมมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ผู้รับผิดชอบ ครูศิริรัตน์) 

 38.  กิจกรรมปลอดอบายมุข ป้องกันการทุจรติและสื่อสร้างสรรค์ (ผู้รับผิดชอบ  

ครูวิรัฏฐยา) 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. ครู นักเรยีนและบุคคลากรปฏิบัตหิน้า ปฏิบัตตินดว้ยปลูก

จิตสำนึกที่ดี 

2. ครู นักเรยีนและบุคคลากรเกิดทักษะการป้องกันตนเอง 

 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. ครู นักเรยีนดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

       10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  9,000 บาท 

  (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

  (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

  (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    9,000   บาท 

 10.2 การใช้งบประมาณ 

  1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   9,000   บาท  

  2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

  3. งบประมาณคงเหลอื                     -    บาท 
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กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้

ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

- 1,000.- 2,0๐๐.- - 3,๐๐๐.- 

๒. กิจกรรมมสร้างองค์กรแห่ง 

การเรียนรู้ 

- 1,0๐๐.- 5๐๐.- - 1,5๐๐.- 

๓. กิจกรรมปลอดอบายมุข ป้องกัน 

การทุจรติและสื่อสร้างสรรค์ 

- 1,0๐๐.- 5๐๐.- - 1,5๐๐.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,000.-  ตัวอักษร  (เก้าพันบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ครู นักเรยีนและบุคคลากรมีจิตสำนึกที่ด ีปฏิบัตตินเป็นแบบอย่าง 

11.2 ครู นักเรยีนและบุคคลากรสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางศศิประภา  บุญชิดชม) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                        ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

     (นางยุวรรณ  สาขา)  

       รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                     (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

               ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

    กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

    มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นสำคัญ 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรสุข  พลสงคราม,นางรัตนา  วรรณขาว และคณะ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   3,000  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมพีระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมใีจความดังต่อไปน้ี 

“การสอนและอบรมให้เด็กมจีิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณน้ัน ควรใช้วิธกีารปลูกฝังให้เด็กเห็น

ความงดงาม ความสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปการให้วิธสีอนการ

อบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษแ์ล้วจะเกิดผลเสยีเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิด

ความเครยีด ซึ่งจะเป็นผลเสยีแก่ประเทศในระยะยาว” 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดต้ัง

งาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เพ่ือเป็นส่ือในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน

น้ันได้ใกลชิ้ดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืช

พรรณต่อไปสวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทีมีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสม
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กับสภาพถิ่นอาศัยเดมิมีห้องสมุดสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไมรั้กษาสภาพอาจเป็นตัวอย่างแห้ง

หรือตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ พันธุ์พืชที่ทำการรวบรวมไว้น้ันจะเป็นแหล่งข้อมูลและการ

เผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับพันธุ์ไม ้นอกจากน้ีสามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถดำเนินการสวน

พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียนโดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถ-ุ 

ประสงค์ดังกล่าวอีกทัง้ใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ จากพระราชดำริและพระ

ราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเร่ืองของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งมี

ความสอดคลอ้งกับงานปกติในเร่ืองของการเรียนการสอน และในเร่ืองของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเนน้ให้

นักเรยีนเป็นศูนย์กลาง  

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ร่มรื่นสวยงาม นักเรยีน ครู

โรงเรียนไดเ้อาใจใส่ดูแลพรรณไมเ้ป็นอย่างดี มีการบันทึกรายงานรวบรวมข้อมูลกับพันธุ์ไม้ มีมุมไวส้ำหรับ

ศึกษาค้นคว้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์ เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ดำเนนิการสอดคลอ้ง 

กับสภาพท้องถิ่นไม่ฝนืธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน แต่ยังขาดการสร้าง

จิตสำนึกให้นักเรยีน ครูเกิดความรักความหวงแหนของพรรณไมเ้ท่าที่ควร คณะผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมี

การพูดคุยหารอืแนวทางพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรยีน ครแูละบุคลากรเกิดความรักและเห็นคุณค่าของพรรณไม้ 

6.1.2 เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไมข้้อมูลพรรณไมแ้ละการเก็บรักษา  

6.1.3 เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่ต่อผู้สนใจ 

6.1.4 เพ่ือใช้เป็นแหล่งพักผ่อนเพ่ือเป็นแหล่งความรูท้ี่เปรยีบเสมอืนเป็นครูที่พูดไม่ได้ 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 นักเรยีน ครแูละบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรยีนรู้

บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 7.1.2 นักเรยีน ครแูละบุคลากรปฏิบัตหิน้าทีข่องตนเองได้เป็นอย่างดี 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 นักเรยีน ครแูละบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมจีิตสำนึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
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8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนประกอบดว้ย 1 กิจกรรม โดยกิจกรรมมีการ

ดำเนนิงาน ดังน้ี 

 8.1 ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบกับนักเรียน ครแูละบุคลากรทุกคน ส่งเสริมพัฒนา 

บำรุงรักษาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. บูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับสวน

พฤกษศาสตร์ 

ร้อยละ ๙๕ 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. นักเรยีน ครูและบุคคลากรปฏิบัตหิน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่ดี  

2. นักเรยีน ครแูละบุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ รู้จักหวงแหน

อนุรักษ์พันธุ์ไม้ 

 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

  10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  3,000 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    3,000   บาท 

 

  10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   3,000   บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -    บาท 
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กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. ปลูกฝังจติสำนึกความรับผิดชอบ

กับนักเรยีน ครแูละบุคลากรทุกคน 

ส่งเสริมพัฒนา บำรุงรักษาสวน

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 

- 1,000.- 2,0๐๐.- - 3,๐๐๐.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000.-  ตัวอักษร  (สามพันบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรยีน ครูและบุคลากร มีจิตสำนึกที่ดี/มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

11.2 นักเรยีน ครแูละบุคลากรทุกคนไดรั้บความรู/้รู้จักหวงแหน อนุรักษ์พันธุ์ไม ้

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางรัตนา    วรรณขาว) 

   หัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางยุวรรณ  สาขา)  

      รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

            (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                      ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา       

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ,นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์และคณะ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   32,522  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๑๐ กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมสีทิธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมนีโยบาย ดา้นการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบรกิารการศึกษาที่มี

คุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และ

ผู้เรยีนทุกคนเข้าถงึบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดยจัด

ให้มีโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ดังน้ัน สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานการบริหารด้าน

งบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์

อันสูงสุด ป้องกันการทุจรติและความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้กับงานการเงินการ บัญชีและพัสดุของโรงเรียน 

จึงใช้หลักการบรหิารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินการบัญชี-

และพัสดุของโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิานด้านการเงิน การบัญชีและ

พัสดุ ตลอดจนการปฏิบัตงิานอื่นให้ดำนินตามนโยบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนจึงต้องจัดทำโครงการ ปรับปรุงระบบงานเงิน การบัญชี อย่างมี

คุณภาพ  
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือพัฒนาระบบงานแผนปฏิบัตกิารให้เกิดความคล่องตัวและควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณให้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ 

6.1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบญัชี 

6.1.3 เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 

6.1.4 เพ่ือป้องกันการทุจรติและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ได้ 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 การบรหิารงานของกลุ่มบรหิารงบประมาณมีประสทิธิภาพสูงขึน้ 

 7.1.2 การบรกิารงานกลุ่มบรหิารงบประมาณมคีวามคล่อง พร้อมให้บริการ 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 การปฏิบัตงิานของครูและบุคลากร มีความเป็นเอกภาพและปฏิบัติงานร่วมกัน  

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มบรหิารงบประมาณ ประกอบ 

ดว้ย 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมมีการดำเนนิงาน ดังนี ้

 8.1 กิจกรรมพัฒนางานฝ่ายแผนปฏิบัตกิาร  (ผู้รับผิดชอบ ครูชวัลลักษ์) 

 8.2 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานพัสด ุ(ผู้รับผิดชอบ ครูชบาไพร) 

 8.3 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการงานการเงินและบัญชี (ผู้รับผิดชอบ ครูชวัลลักษ์) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. การบรหิารจัดการด้านงบประมาณ พัสดุและแผนปฏิบัติการ

สอดคลอ้งกันและเกิดความคล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                     

1. การบรหิารงบประมาณมีความเป็นเอกภาพ 
ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  
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- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

  10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  32,522 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    32,522   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   32,522 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมพัฒนางานฝ่าย

แผนปฏิบัตกิาร 

- 8,000.- 2,84๐.- - 10,840.00 

2.กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการ

งานพัสดุ 

- 1,000.- 9,84๐.- - 10,841.00 

3. กิจกรรมพัฒนาการบริหาร

จัดการ งานการเงินและบัญชี 

- 1,000.- 9,0๐๐.- - 10,841.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,522.- ตัวอักษร (สามหม่ืนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 การบรหิารจัดการงบประมาณ พัสดุและแผนปฏิบัติการพร้อมให้บริการ 

11.2 การใช้งบประมาณ พัสดุและแผนปฏิบัติการสอดคลอ้งกันและโปร่งใสตรวจสอบได้  

11.2 การบรหิารจัดการด้านงบประมาณ พัสดุ มปีระสิทธิภาพสูงขึน้ 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร)์ 

  ผู้เสนอโครงการ 
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                        ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

      (นายพิชิต  อุดมมา)  

              รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

             (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา       

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวพรสุข  พลสงครา,นางศิริรัตน์  ชาวระ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   32,522  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 น้ัน จะเน้นการ

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผูช่้วยส่งเสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่

ผู้เรยีนโดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและนำเอา

เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ดังน้ันผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทั้งดา้นเนือ้หาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอนด้านการถ่ายทอด

ความรูสู้บ่ทเรียนตามวิธกีารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรยีนได้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด  

การพัฒนาตนเองให้มีประสทิธิภาพน้ันย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและขวัญ 

กำลังใจที่ดดีว้ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราช 

สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เห็นความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

ในสถานศึกษา จำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือเป็นการ

เปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพ่ือจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรยีนตลอดจน มีการสร้างขวัญและ

กำลังใจที่ดต่ีอบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา เพ่ือจะได้มร่ีางกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัตหิน้าที่อย่าง

มีประสทิธิภาพ 
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝกึอบรมตามความถนัดเป็นการเปิดโลกทัศน์

6.1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้นำความรู้ ขยายผลต่อนักเรยีน 

6.1.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรเกิดขวัญกำลังใจ มีความพร้อมสู่การปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 7.1.2 นักเรยีนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร มีความรูค้วามเข้าใจในหน้าที ่สามารถ

ปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มบรหิารงานบุคคล ประกอบดว้ย 

3 กิจกรรม โดยกิจกรรมมีการดำเนนิงาน ดังนี้ 

 8.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  (ผู้รับผิดชอบ ครูพรสุข) 

 8.2 กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กรร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ผู้รับผิดชอบ ครูศิริรัตน์) 

 8.3 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ (ผู้รับผิดชอบ ครูพรสุข) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. พัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากร 

2. นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย 

 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                     

1. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
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9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  32,522 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    32,522   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   32,522 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากร   - 8,000.- 2,84๐.- - 10,840.00 

2. กิจกรรมการบรหิารจัดการองค์กร

ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน 

- 1,000.- 9,84๐.- - 10,841.00 

3. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ - 1,000.- 9,0๐๐.- - 10,841.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,522.- ตัวอักษร (สามหม่ืนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

11.2 ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้มาขยายผลต่อเรียนได้อย่างเหมาะสม 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวพรสุข  พลสงคราม) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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                        ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

      (นางยุวรรณ  สาขา)  

     รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                     (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                  ทรงครองสิริราชสมบัตคิรบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มบรหิารบริหารทั่วไป 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา       

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นายสุวิตร  เหล่าใหญ่,ว่าที่ ร.ต. ศักด์ิชัย  สาไพรวัน 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   32,522  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช  2551 เป็น

หลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนให้เป็นคนด ีมีปัญญา  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงข้ึน 

สามารถดำรงชีวิตอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากลรวมทั้งมี

ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถของแต่ละ

บุคคล องค์ประกอบที่สำคัญอีกประเด็นที่จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คือการที่โรงเรียนมีสถานที่ที่มีบรรยากาศร่มร่ืนสวยงามและมอีาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งอำนวยความ

สะดวกที่เอือ้ต่อการใช้งาน สมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างครบครัน อีกทัง้การให้บรกิารชุมชนในดา้นต่าง ๆ ได้

เป็นอย่างดี 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราช 

สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เห็นความสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการ การปรับปรุงอาคาร

สถานทีพ่ร้อมให้บรกิาร การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านงาน

ธุรการอีกทั้งการให้บรกิารชุมชนในดา้นต่าง ๆ  
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่  

6.1.2 เพ่ือพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและพัฒนาระบบการงานธุรการ 

6.1.3 เพ่ือให้บริการต่อชุมชน หน่วยงานอื่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

 7.1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 

หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร มีความพร้อม 

 7.1.2 ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและงานธุรการ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ได้รับการยก

ย่องจากชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 การบรหิารจัดการด้านความพร้อมต่าง ๆ และระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนของ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ         

ครบ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร มีประสทิธิภาพ และพร้อมให้บรกิาร  

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของกลุ่มบรหิารทั่วไป ประกอบดว้ย 

4 กิจกรรม โดยกิจกรรมมีการดำเนนิงาน ดังนี้ 

 8.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่  (ผู้รับผิดชอบ ครูสุวิตร) 

 8.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ (ผู้รับผิดชอบ ครูวิจิตรา) 

 8.3 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (ผู้รับผิดชอบ ครูศศิปภา) 

 8.4 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนระหว่างสถานศึกษาและชุมชน (ผู้รับผิดชอบ ครูส่องศรี) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. ความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ 

2. ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและงานธุรการมีประสทิธิภาพ 

 

ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 
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ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                     

1. ระบบการบรหิารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้  ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

   10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  32,522 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    32,522   บาท 

   10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   32,522 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม

อาคาร สถานที่   

- 5,000.- 12,522.- - 17,522.00 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ  - 1,000.- 11,00๐.- - 12,000.00 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื 

นักเรยีน 

- 3,000.- - - 3,000.00 

4. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนระหว่าง

สถานศึกษาและชุมชน 

- - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,522.- ตัวอักษร (สามหม่ืนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 อาคารเรียน อาคารประกอบพร้อมใช้งาน 

11.2 ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น มีความพึงพอใจในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนและ

ระบบงานธุรการ 
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ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

    (นายสุวิตร  เหล่าใหญ่) 

    หัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายพิชิต  อุดมมา)  

      รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

            (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา       

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   32,524  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ความมุ่งหมาย

เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดมีีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข    

โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ

ตัดสินใจ ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหารจัดการด้าน

วิชาการ งบประมาณ บรหิารงานบุคคล และบริหารทั่วไป ให้เขตพืน้ที่การศึกษารับผิดชอบ และมีการ

กำหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ โรงเรียนจึงมฐีานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจปกครอง 

ดูแล บำรุง รักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจาก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต้องจัดทำงบดุลประจำปี รายงานสาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราช 

สมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพ สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่เข้มแข็งทุกด้าน เปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง มีส่วน

ร่วมในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐาน 

6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็งทุกด้านและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้  
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6.1.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

6.1.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การยอมรับ  

7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

7.1.1 นกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน    

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม  

โดยกิจกรรมมีการดำเนนิงาน ดังน้ี 

8.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นการยอมรับต่อสาธารณชน 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. นักเรยีน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ

บรหิารจัดการ  

 

ร้อยละ 98 

 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                      

1. สถานศึกษาบรหิารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล มีประสทิธิ- 

ภาพเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน     

ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  32,522 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 
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 (  ) เงินอื่นๆ (งบอุดหนุนรายหัว)    32,524   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   32,524 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 2,000.- 25,000.- 5,524.- - 32,522.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 32,524.- ตัวอักษร (สามหม่ืนสองพันห้าร้อยย่ีสิบสี่บาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรยีน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการองค์กร 

11.2 สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่มีประสทิธิภาพเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน  

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ) 

  หัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายพิชิต  อุดมมา)  

        รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 
 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                      (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                  ทรงครองสิริราชสมบัตคิรบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ    สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

    มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นสำคัญ 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบรหิารวิชาการ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   248,388  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไดก้ำหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 

และเสริมจุดแข็งให้เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์แห่งชาต ิ

ในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาตมิีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง และประเทศ

สามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ไดแ้ก่ (๑) ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง (๒) 

ยุทธศาสตร์ดา้น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ดา้น

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต (๖) ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐซึ่งสอดคล้องจุดเนน้ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะ 

ที่ด ีมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจติสำนึกที่ดต่ีอสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความ 

สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  
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แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ 

ประการได้แก่ (๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ (๒) เพ่ือ

พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองด ีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตแิละยุทธศาสตร์ชาต ิ(๓) เพ่ือพัฒนา

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมี คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนกึกำลังมุ่งสู่

การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ (๔) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้าม

กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลงจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษา

แห่งชาตบิรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังนี ้(๑) ยุทธศาสตร์การ

จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (๒) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน การ

วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๔) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาพ 

และความเท่าเทียมทางการศึกษา (๕) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา    

กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง

สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมมีการบูรณา

การอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรม มุ่งสร้างพืน้ฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาความสามารถเพื่อการทำงานที่มคีุณภาพโดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วน

ร่วมจัดการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรยีนและสามารถตรวจสอบได้ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้การจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเป็นไปในทางเดยีวกันและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้เรยีนอย่างครอบคลุม สถานศึกษาจึงมีการประชุมหารอืเพ่ือกำหนดแนวทาง หลักการปฏิบัตปิระกอบ 

ดว้ยคณะครู บุคคลากรและคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานเพ่ือกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ใน

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ 2556 นี ้โดยมแีบ่งสรุปกิจกรรมตามหลกันโยบายการจัดสรร

งบประมาณ ไวดั้งต่อไปน้ี  

1. กิจกรรมด้านวิชาการ เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเตมินอกจากการเรียนปกติในช้ันเรียน 

เพ่ือให้นักเรยีนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมนักเรยีนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้สู่ความ

เป็นเลศิและแก้ไขขอ้บกพร่องของนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ต่ำ ให้มีศักยภาพสูงขึน้ เน้นกิจกรรมที่

เสริมสร้างจินตนาการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารดา้นการคิดและการ

พัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) ดา้นการแกป้ัญหา การใช้เทคโนโลยีและทักษะการ
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เรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลูกฝังพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนดา้นประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี

ความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการเลอืกต้ัง สิทธิ หน้าที่ของ

พลเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะส่งเสริมเปิดโอกาสให้นักเรียนไดม้ีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ พลานามัยที่ดีสร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกฬีาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างความ

รัก ความสามัคคีในหมู่คณะให้รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดรีะหว่างนักเรียน 

และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะการทำงาน การดำรงชีพ ทักษะชีวิต ตอบสนองความสนใจ ความถนัดและ

ความตอ้งการของผู้เรยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงาน ส่งเสริมการฝึกทักษะทางอาชีพ

ปลูกฝังการอยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชวีิตและสร้าง

เสริมสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมงีานทำ สถานศึกษาไดก้ำหนด

กิจกรรมดังไว้ต่อไปน้ี   

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางกีฬาภายนอก 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางกีฬาภายใน  

- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ศาสตร์พระราชาสู่อาชีพ 

2. กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสอื/เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็น

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือ

เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีโดยฝึกทักษะการจัดการเผชญิสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความ 

เสยีสละในการช่วยเหลอืผู้อื่น ปลูกฝังจิตสำนึก จิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

ให้บรกิารดา้นต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสยีสละ อดทน 

มุ่งมั่นในการทำงาน ความกตัญญ)ู ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักชาต ิศาสนา และ

พระมหากษัตริย์และหวงแหนสมบัติของชาต ิสถานศึกษาได้กำหนดกิจกรรมดังไว้ต่อไปน้ี   

- กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนารี 

- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
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- กิจกรรส่งเสริมคุณธรรม วันเกียรติยศ 

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

3. กจิกรรมทัศนศกึษา เป็นกิจกรรมที่เน้นในเร่ืองภูมิศาสตร์และประวัตศิาสตร์ของชาติและ

ท้องถิ่นและ/หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนที่เพ่ิม 

เติมจากการเรียนในห้องเรียนเพ่ือให้นักเรยีนมีความรูแ้ละประสบการณ์อย่างกว้างขวาง สถานศึกษาได้

กำหนดกิจกรรมดังไว้ต่อไปน้ี   

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

4. กจิกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นกิจกรรมที่ให้บรกิาร

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเป็นกิจกรรมการให้บรกิาร 

ICT หรือบริการการเรียนรู้แก่นักเรยีนเพ่ิมเตมิจากการเรียนคอมพิวเตอร์พืน้ฐานตามหลักสูตรปกติ 

สถานศึกษากำหนดกิจกรรมดังไว้ต่อไปน้ี   

- กิจกรรมเปิดคอมเปิดโลก 

5. กจิกรรมการจัดการเรยีนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคตดิ

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคอุบัตใิหม่ หรือเกิดสถานการณ์ที่สถานศึกษาไม่สามารถ

จัดการเรียนการสอนตามปกติได ้เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัด และค่าใช้จ่ายใน

การติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรยีน เพ่ือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชือ้เพลงิของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดหาอินเทอร์เน็ตซิมหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน 

เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาได้กำหนดกิจกรรมดังไว้ต่อไปน้ี   

- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 

6. วัตถุประสงค ์

6.1.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้นและเกิด

ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพและสามารถดำรงชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6.1.2 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรยีนเป็นผูท้ี่มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติ

อาสา มีความเสยีสละในการช่วยเหลอืผู้อื่น บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

6.1.3 เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพ่ิมเตมิจากภายในห้องเรียน เพ่ือให้นักเรยีนมี

ความรูแ้ละประสบการณ์มากย่ิงขึ้น 

6.1.4 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูแ้ละทักษะในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

6.1.5 เพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้นในดา้นการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและจัดหา

วัสดุเวชภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย 
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7. เป้าหมาย 

7.1 ผลผลิต (Outputs) 

7.1.1 นักเรียนมีความรูค้วามสามารถดา้นทักษะวิชาการเพ่ิมมากขึน้  
 7.1.2 นักเรียนมคีุณลักษณอันพึงประสงค์  

7.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 7.2.1 นักเรียนเกิดทักษะการดำรงชีวิต ทักษะการทำงาน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

 7.2.1 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน  

 7.2.1 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน  

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 17 กิจกรรม โดยแต่ละ

กิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังน้ี 

 8.1 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.2 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.3 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.4 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.5 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.6 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.7 กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.8 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด  (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางกีฬาภายนอก  (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.10 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิทางกีฬาภายใน (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระ) 

8.11 โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ศาสตร์พระราชาสู่อาชีพ  

(ผู้รับผิดชอบ ครูศักด์ิชัย) 

8.11 กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนาร ี(ผู้รับผิดชอบ ครูสุรศักด์ิ) 

8.12 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  (ผู้รับผิดชอบ ครูชนวีร์) 

8.13 กิจกรรส่งเสริมคุณธรรม วันเกียรติยศ (ผู้รับผิดชอบ ครูศิริรัตน์) 

8.14 กจิกรรมส่งเสริมบำเพ็ญประโยชน์  (ผู้รับผิดชอบ ครูชวัลลักษ์) 

8.15 กิจกรรมทัศนศึกษา (ผู้รับผิดชอบ ครูศักด์ิชัย) 

8.16 กิจกรรมเปิดคอมเปิดโลก  (ผู้รับผิดชอบ ครูชนวีร์) 

8.17 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ  (ผู้รับผิดชอบ ครูคุณัญญา) 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถเพิ่มมากขึน้ 
2. นักเรียนมทีักษะการทำงาน การดำรงชีวิต  

 

ร้อยละ 98 

ร้อยละ 100 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                      

1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 

2. สถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่มคีุณภาพ  

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  248,388 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 248,388   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ    248,388 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย เงิน 

นอกงบ 

ประมาณ 

รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย   

- 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 

2. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

- 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 
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3. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

- 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 

4. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ 

- 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 

5. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา 

- 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 

6. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

- 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 

7. กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - 2,000.- 1,000.- - 3,000.- 

8. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

ห่างไกลยาเสพติด   

- 6,000.- 2,000.- - 8,000.- 

9. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิ

ทางกีฬาภายนอก   

10,000.- 10,000.- 10,000.- - 30,000.- 

10. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิ

ทางกีฬาภายใน 

15,000.- 20,000.- 5,000.- - 40,000.- 

11. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ

ความรูศ้าสตร์พระราชาสู่อาชีพ 

20,000.- 50,000.- 10,000.- - 80,000.- 

12. กิจกรรมลูกเสอื-เนตรนารี 5,000.- 10,000.- 5,000.- - 20,000.- 

13. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   - 1,000.- - - - 

14. กิจกรรส่งเสริมคุณธรรม 

วันเกียรติยศ 

- - 1,000.- - 1,000.- 

15. กิจกรรมทัศนศึกษา 7,000.- 30,388.- 3,000.- - 43,388.- 

16. กิจกรรมเปิดคอมเปิดโลก   5,000.- - - - 5,000.- 

17.กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริม

คุณภาพ   

- - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 248,388.- ตัวอักษร สองแสนสีห่มื่นแปดพันสามร้อยแปด

สิบแปดบาทถว้น) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรียนมคีวามรูค้วามสามารถเพิ่มมากขึน้ 

11.2 นักเรียนมทีักษะการทำงาน การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  

11.3 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

     (นางรัตนา  วรรณขาว) 

 หัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางยุวรรณ  สาขา)  

    รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นายพิชิต  อุดมมา)  

     รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                    (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

             ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ        ส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ศาสตร์พระราชาสู่อาชีพ ภูมิปัญญา        

                                               ท้องถิ่น  

2. สนองกลยุทธ์องค์กร        กลยุทธ์หลัก ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

           กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

          กลยุทธ์หลัก ข้อ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริ สบืสาน 

                                      พระราชปณิธาน และพระบรมราชบายไปใช้ในการดำเนนิ 

                                      ชิวิตอย่างย่ังยืน 

3. สนองนโยบาย สพฐ.                นโยบายที่ ๓ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                                            

        ทรัพยากรมนุษย ์

           นโยบายที่ ๔ ดา้นการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                      กับสิ่งแวดล้อม 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     ว่าที่ร้อยตรีศักด์ิชัย สาไพรวันและคณะ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   130,000  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดห้ารอืสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา กรณีองค์กรการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอุดหนุน งบประมาณเป็นค่าจ้างวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้แก่

สถานศึกษาในวังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) โดยอาศัยอำนาจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๔ กำหนด

หลักเกณฑ์การต้ังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นในการสนับสนุนสถานสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ 

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนา

ทักษะความรู้ศาสตร์พระราชาสู่อาชีพ ภูมิปัญญาหท้องถิ่น เป็นประจำทุกปีงบประมาณและการสนับสนุน

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นค่าตอบ 

แทนวิทยากรดา้นอาชพีภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดหาวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นอาชพี 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น                                                      

6. วัตถุประสงค ์

6.1 1 เพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเปิด

โอกาสสำหรับคณะผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน 

6.1.2 พัฒนาทักษะด้านอาชีพสำหรับนักเรียน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

6.1.3 นักเรยีน/ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน 

6.1.4 นักเรยีน/ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะอาชีพไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ดำรง

ตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

7. เป้าหมาย 

7.๑ ผลผลิต (Outputs) 

    - นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในการศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด

การศึกษาการเลี้ยงโคนม   

7.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

     - นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวันไดอ้ย่างมี

คุณภาพ 

     - นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะอาชีพที่รับประกอบอาชีพและสร้างรายได้

ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ศาสตร์พระราชาสู่อาชพี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

8.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรูศ้าสตร์พระราชาสู่อาชีพ  

 8.1 อบรมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้/เกิดทักษะดา้น

อาชีพ  

 

ร้อยละ 95 

 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                     

 2. นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประกอบอาชีพและ

สร้างรายไดด้ำรงตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  

ร้อยละ 100 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย    

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  32,522 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 80,000   บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบสนับสนุนจาก อบต.)    50,000   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 130,000 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

 

 

 

 



 95 

 

 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย เงิน 

นอก 

งบประมาณ 

รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้

ความรูศ้าสตร์พระราชาสู่อาชีพ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- 70,000.- 10,000.- - 80,000.00 

2. อบรมอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 49,000.- 1,000.- - - 50,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 130,000.- ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนม เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

ดูงาน 

11.2 นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู ้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

11.3 นักเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการ สมารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ดำรงตนอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 

  

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

   (ว่าที่ร้อยตรีศักด์ิชัย สาไพรวัน) 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางยุวรรณ  สาขา)  

      รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

            (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

    ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1.ชื่อโครงการ        โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร        กลยุทธ์หลัก ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3. สนองนโยบาย สพฐ.                นโยบายที่ ๓ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                                            

       ทรัพยากรมนุษย์ 

          นโยบายที่ ๔ ดา้นการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                      กับสิ่งแวดล้อม 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     นางคุณัญญา  พาชอบและคณะ 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   35,000  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษาเป็นส่ิงที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ

เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

นับตัง้แต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ 

ประสานประโยชน์ที่เอือ้ต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุขและปลอดภัยซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหน่ึงของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้    

มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้ว  

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโต

เป็นผูใ้หญ่ในวันขา้งหน้า การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน การให้บริการดา้นสุขภาพอนามัย  

การให้ความรูด้า้นสุขภาพ ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข            

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ

ครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร ตระหนักและให้ความสำคัญเร่ืองการดูแลสขุภาพของนักเรยีน จึงไดจ้ัดทำ

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้เรยีนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายไดถู้กต้องรูจ้ักการ

ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในการช่วยเหลอืตนเองและผู้อื่น ได้เรยีนรู้การป้องกันโรคภัยอันตรายใกล้ตัวต่าง ๆ  
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ที่อาจเกิดขึน้กับนักเรยีนได้ นอกจากน้ีนักเรยีนยังได้เรยีนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารักษา

โรคและสนุกสนานกับการออกกำลังด้วยกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพ ตลอดจนนักเรยีน

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6. วัตถุประสงค ์

6.1.1  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพนักเรียนตามฐานการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้

ไปใช้ในชีวิตประจำวัน       

6.1.2  เพ่ือให้บริการดา้นสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรยีนและบุคลากร 

6.1.3  เพ่ือให้นักเรยีนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

7. เป้าหมาย 

7.๑ ผลผลิต (Outputs) 

       7.1.2 ห้องพยาบาลพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียนและบุคลากร 

7.1.2 นักเรยีนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

7.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

          7.2.1 นักเรยีนได้เรยีนรู้ด้านสุขภาพสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน     

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม โดยกิจกรรมมีการ

ดำเนนิงาน ดังน้ี 

8.1 สนับสนุนจัดหาวัสดุ เตรียมความพร้อมให้บรกิาร 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  
2. วัสดุ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นพร้อมให้บริการแก่

ผู้เรยีน บุคลากร 
 

 

ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 

 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                     

 1. นักเรยีนได้เรียนรู้ดา้นสุขภาพ สามารถนำความรูไ้ปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได ้       

ร้อยละ 100 
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9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย      

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  35,000 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน    - บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   - บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ (งบสนับสนุนจาก อบต.)    35,000   บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   35,000 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. สนับสนุนจัดหาวัสดุ เตรียมความ

พร้อมให้บรกิาร 

- - 35,000.- - 35,000.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 35,000.- ตัวอักษร (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรยีนได้เรยีนรู้ดา้นสุขภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

  11.2 บรกิารดา้นการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียน บุคลากร 

11.3 นักเรยีนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

     (นางคุณัญญา  พาชอบ) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                        ลงช่ือ                                 ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

     (นายพิชิต  อุดมมา)  

   รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป 
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  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                    (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                      ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ         ปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร         กลยุทธ์หลัก ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

3. สนองนโยบาย สพฐ.                 นโยบายที่ ๓ ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                                            

        ทรัพยากรมนุษย ์

           นโยบายที่ ๔ ดา้นการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                      กับสิ่งแวดล้อม 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ            นายสุรศักด์ิ  ดรชัย 

กลุ่มบรหิารงาน          กลุ่มบรหิารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ         (   ) ใหม ่  () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   3,500  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองดว้ยปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่าง

ต่อเน่ืองรัฐบาลจงึกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการ

บรหิารราชการแผ่นดนิโดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ทีต้่องได้รับโทษ

ตามกระบวนการยุติธรรม" ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้า

ไปเป็นเหย่ือของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ร่วมดำเนินการใน

ลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตราการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน

ประเทศไทย พบว่ามีเด็กและเยาวชน จำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตัง้ใจ 

และเกิดจากการหลงผิด โดยรรู้เท่าไม่ถงึการณ์ อีกทัง้ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชน มี

โอกาสเข้าไปตดิยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรยีนรู้ อยากลอง ต้องการ

เรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับกลา้ทำในสิ่งที่ท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น 

ดังน้ัน เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของยาเสพติดอย่างเมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงส่ิงเสพติดและสิ่ง

สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยผนกึกำลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมทำ  
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ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดนิที่จะต่อสูเ้พ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด โรงเรียนเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนและสังคม เป็นสถานที่ในการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่

แล้ว ยังมีบทบาทหน้าทีแ่ละภารกิจอีกหลายดา้นรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น

ภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการร่วมกันและในสภาพปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

มาในรูปแบบและวิธกีารต่าง ๆ มากมาย โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จงึตระหนัก จำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ให้เกิดขึน้ภายในโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย 

ส่งเสริมกจิกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม จึงไดจ้ัดทำโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึน้ 

6. วัตถุประสงค ์

6.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรยีนและผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด    

6.1.2 เพ่ือให้นักเรยีนและผู้ปกครองได้รับรูส้ถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสามารถปฏบิัติตนให้ 

ห่างไกลยาเสพติด  

6.1.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักเรยีนและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 

7. เป้าหมาย 

7.๑ ผลผลิต (Outputs) 

7.1.2 นักเรยีนและผู้ปกครองมีความเข้าใจเกีย่วกับโทษภัยของยาเสพติดและสามารถ 

ปฏบิัตตินให้ห่างไกลยาเสพติด  

7.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  7.2.1 เครอืข่ายความร่วมมือของนักเรยีนและผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบดว้ย 1 กิจกรรม โดยกิจกรรม 

มีการดำเนนิงาน ดังน้ี 

8.1 รณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. นักเรยีนและผู้ปกครองเข้าใจโทษภัยเกี่ยวกับของยาเสพติด

และสามารถปฏบิัตตินให้ห่างไกลยาเสพติด 

 

ร้อยละ 95 

 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                     

 1. เครอืข่ายความร่วมมือของนักเรยีน ผู้ปกครองและชุมชน

ป้องกันยาเสพติด    

ร้อยละ 95 

 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย      

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

  10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  3,500 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน   -   บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   3,500             บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ     -    บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   3,500 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย 
เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

๑. รณรงค์ ส่งเสริมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- - 3,500.

- 

- 3,500.

- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,500.- ตัวอักษร (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 นักเรยีนและผู้ปกครองได้รับความเรียนรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 

11.2 นักเรยีนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารของยาเสพติดให้โทษและสามารถปฏบิัติตนให้ 

ห่างไกลยาเสพติด 

11.3 เครอืข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือป้องกันยาเสพติด 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นายสุรศักด์ิ  ดรชัย) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นายพิชิต  อุดมมา)  

    รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารทั่วไป 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                   (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

โครงการ/กจิกรรม ปีงบประมาณ 2566 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ทรงครองสิรริาชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร สังกัด สพม  .สน.  

---------------------------------------------------------------------- 

1.ชื่อโครงการ         ค่าจ้าง/ค่าสาธารณปโภค 

2. สนองกลยุทธ์องค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 3 เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

    กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐาน 1 คุณภาพผู้เรยีน  

    มาตรฐาน 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผู้บรหิาร  

     สถานศึกษา  

    มาตรฐาน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

    เป็นสำคัญ 

4. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบรหิารงาน 

กลุ่มบรหิารงาน   กลุ่มบรหิารงาน 

ลักษณะโครงการ  (   ) ใหม่   () ต่อเน่ือง 

งบประมาณ   933,500  บาท 

……………………………………………………………………………………………....................................................……………… 

5. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลน้ัน นอกจากการจัดโครงสร้างเนื้อหาและ

หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกดิประสทิธิภาพน้ัน บุคลากรทางการศึกษาก็เป็นอีกปัจจัย

หน่ึงที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาที่ดีประเด็นหน่ึงที่สถานศึกษาต้องให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา คือ 

อัตราส่วนของครูต่อนักเรยีนน่ันคือครูไม่ควรแบกรับภาระการสอนนักเรียนจำนวนมากเกินไป ซึ่งสอดคล้อง

กับมตขิอง ก.ค.ศ. ที่เห็นชอบให้กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน

การสอนเพ่ือเป็นคุณสมบัติในการขอรับประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะการจัดการเรียนการสอน

ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 

๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร พบปัญหาเร่ืองครูแบกรับภาระการสอนนักเรียนจำนวนมากเกินไปและครูขาด

แคลนสาขา มานานหลายปี ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ตลอดจนใน

ปัจจุบันสถานศึกษามีการใช้สาธารณูปโภคและค่านำ้มันเชื้อเพลงิ เพ่ือใช้ประกอบจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมี
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แนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ส่งผลให้ค่าสาธารณูปโภคและค่า

น้ำมันเช่ือเพลงิเพ่ิมขึ้นเท่าตัว  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้ใช้งบประมาณให้คุ้มค่า    

6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนการสอน  

6.2 เพ่ือจัดหาครูและบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถตรงตามสาขาที่ขาดแคลน 

6.3 เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

  6.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน

เชือ้เพลงิ 

7. เป้าหมาย 

7.๑ ผลผลิต (Outputs) 

7.1.1 ครผูู้สอนมีจำนวนที่พียงพอต่อจำนวนนักเรยีนและตรงตามสาขาที่ขาดแคลน  

7.1.2 ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและพลังงานเชือ้เพลงิ 

7.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes) 

  7.2.1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร จัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพให้กับนักเรยีนเพ่ิมขึ้น 

 7.2.2 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   

ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมเพ่ือใช้ประกอบจัดกิจกรรมต่างๆ  

8. การดำเนนิงานของโครงการ 

การดำเนนิงานโครงการค่าจ้าง/ค่าสาธารณปโภค ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม โดยกิจกรรม 

มีการดำเนนิงาน ดังน้ี 

8.1 ค่าสาธารณูปโภค    (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณ) 

8.2 ค่าน้ำมันเชือ้เพลงิ    (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป) 

8.3 ค่าจ้าง     (ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบรหิารบุคคล) 

9. ผลสำเร็จของโครงการ 

9.1 ผลสำเร็จตามตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระยะเวลา (3 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 
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 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละของผลสำเร็จ 

เป้าหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน 

ผลผลิต  (Output) 

1. ครูผู้สอนมีจำนวนที่พียงพอต่อจำนวนนักเรียนและตรงตาม

สาขาที่ขาดแคลน  

2. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและพลังงานเชือ้เพลงิ  

 

ร้อยละ 98 

 

ร้อยละ 95 

 

ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                    

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่มคีุณภาพให้กับนักเรียน

เพ่ิมขึ้นและมีการบรหิารจัดกการที่ดี   

ร้อยละ 95 

 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

- ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   -  คิดเป็นร้อยละ  

- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม      -  มีค่าเฉล่ีย      

 - อยู่ในระดับ   - 

10. งบประมาณ 

  10.1 ประเภทงบประมาณจำนวน  933,500 บาท 

 (  ) เงินระดมทรัพยากร จำนวน   -   บาท 

 (  ) เงินสนับสนุนจาก สพฐ. จำนวน   933,500             บาท 

 (  ) เงินอื่นๆ     -    บาท 

10.2 การใช้งบประมาณ 

 1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ     933,500 บาท  

 2. งบประมาณที่ใช้ไป   -   บาท   

 3. งบประมาณคงเหลอื                     -   บาท 

 

กจิกรรม/รายการวัสดุ 

ประเภทงบประมาณ 
รวม 

งบบุคคลากร งบดำเนนิงาน งบลงทุน 

๑. ค่าสาธารณูปโภค      - 384,000.-     - 384,000.-     

2. ค่านำ้มันเชื้อเพลงิ - 96,000.-    - 96,000.-    

3. ค่าจ้าง 453,500.- - - 453,500.- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 933,500 ตัวอักษร (เก้าแสนสามหม่ืนสามพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

** หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสามารถถวัจ่ายไดทุ้กกจิกรรม 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 เพ่ิมประสทิธิภาพในการเรียนการสอน  

11.2 ครูและบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถตรงตามสาขาที่ขาดแคลน 

11.3 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

  11.4 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถงึการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงานเชือ้เพลงิ 

 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นายสุวิตร  เหล่าใหญ่) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ 

      (นางสาวพรสุข  พลสงคราม) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางยุวรรณ  สาขา)  

   รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

                       ลงช่ือ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นายพิชิต  อุดมมา)  

    รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงบประมาร 

  อนุมัติ    ปรับปรุง/แก้ไข   อื่น ๆ  .................................................................. 

 

    ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ     

                   (นายศรีทัศน์  วิรัสวา) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

                                 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
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ภาคผนวก (ข) 
 

 


