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ที่ ศธ  04258.04/     โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ต าบลคูซอด 

อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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29  พฤศจิกายน   2560 
 

เรื่อง     ส่งแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ปีงบประมาณ  2561 
 

 เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ปีงบประมาณ  2561  1 ชุด 
 

  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  แจ้งให้โรงเรียนส่งแผนปฏิบัติราชการ   
ประจ าปีงบประมาณ  2561  บัดนีโ้รงเรียนได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  และส่งมาพร้อมนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสมยศ  หลักบุญ) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 
 
 
งานแผนงาน  ฝ่ายอ านวยการ 
โทร  04–591–3037, 09–8104–1411 
E-mail : purita@kusawd.ac.th 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
 

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ครั้งที่     / 2560             
ในวันที่ 31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2561  ของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  และมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการแบ่งสัดส่วนงบประมาณและ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการโครงการของโรงเรียน ดังนี้ 
 รายละเอียด งบประมาณ ปี 2561 สรุปไดด้ังนี้ 

1. ยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2560 จ านวน - บาท 
2. งบประมาณจากเงินอุดหนุน จ านวน 976,650.00 บาท 
3. งบประมาณจากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 190,340.00 บาท 

 
รวมงบประมาณปี 2561  มีจัดสรร  ทั้งสิ้น   จ านวน 1,157,990.00 บาท 
 

เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 
1. งบด้านวิชาการ   ร้อยละ  60 จ านวน 694,800.00 บาท 
2. งบด้านบริหารทั่วไป   ร้อยละ  30 จ านวน 347,400.00 บาท 
3. งบส ารองจ่าย   ร้อยละ  10  จ านวน 115,990.00 บาท 

 
รวมงบประมาณจัดสรร  ทั้งสิ้น   จ านวน 1,157,990.00 บาท 

 
เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 

ลงชื่อ   ลงชื่อ    
 (นายสมยศ  หลักบุญ) (นายนิพนธ์  ค าสิงห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





ค าน า 
 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 76 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546  มาตรา 46 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ 
จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ในฐานะเป็น
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายเร่งด่วน และนโยบาย
สังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบและทิศทางการด าเนินงาน โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการ
ให้บริการ มาตรการความส าเร็จในแต่ละกลยุทธ์  รวมทั้งกิจกรรมแผนงาน / โครงการ 
 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561  ฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารการศึกษา ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการด าเนินงาน  สามารถบูรณา
การและผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม  สามารถติดตามและประเมินผลความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
 
 
 

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 





สารบัญ 
 
             หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค าน า  
สารบัญ  
บทที่ 1 บทน า 1 
    นโยบายที่เกี่ยวข้อง 1 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 2 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 3 
    นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 

 ยุทธศาสตร์  สพฐ.  ปี 2561 5 
 แนวคิดกลยุทธ์การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 
 จุดเน้นของต้นสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 8 
 แนวทางการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
 แนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9 

บทที่ 2   สภาพทั่วไป 10 
  ข้อมูลสถานศึกษา 10 
   ข้อมูลทั่วไป 10 
   ข้อมูลนักเรียน 11 
   รายงานผลการทดสอบ สทศ ปีการศึกษา 2559 13 
   ข้อมูลครูและบุคลากร 14 
   ข้อมูลเกีย่วกับทรัพยากร 15 
   โครงสร้างส่วนแบ่งราชการ 17 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ 18 
   สรุปจุดเด่น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  20 
   จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ประกันคุณภาพภายใน 22 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก 26 
   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง/รอบสาม 29 
    จุดเด่น รอบสอง 30 
    จุดเด่น จุดควรพัฒนา รอบสาม 32 
   สรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพรอบสามSWOT 33 
   สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุม  SWOT ตุลาคม 2559 34 
   สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์  2561 – 2565 35
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สารบัญ (ต่อ) 
             หน้า 
 
บทที่   3   แนวคดิหลักการด าเนินการของสถานศึกษา 36 
  วิสัยทัศน์ 36 
  พันธกิจ 36 
  กลยุทธ์โรงเรียน 36 
  เป้าประสงค์ 36 
  แนวคิดหลัก ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา 36 
   ด้านผู้เรียน 37 
   ด้านกระบวนการ 37 
   ด้านปัจจัย 37 
  
บทที่ 4   การบริหารสู่ความส าเร็จ  
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 38 
   ความเชื่อมโยงระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 38 
   แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 38 
   การจัดท ารายงานประจ าปี 38 
   แนวทางการด าเนินงานตามแผน 38 
    ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 39 
    ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน  4 มาตรฐาน 
    วิเคราะห์ความเชื่อมโยง 4 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2559  กับ  15  มาตรฐาน 
           ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2554 40 
   ติดตามประเมินผลและรายงานผล 47 
   มาตรการจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 47 
 
ภาคผนวก 
ตารางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 49 
สารบัญโครงการ ผนวก  50 
ประกาศมาตรฐานคุณภาพภายใน ผนวก  ข-1 
ประกาศคณะกรรมการภาคีสี่ฝ่าย ข-10 
ประกาศผู้ทรงคุณวุฒิ ข-11 
ค าสั่งโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข-12 
รายชื่อผู้จัดท า ผนวก  ค-1
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 76 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 และมาตรา 14
รวมทั้งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28  ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  ตามล าดับ มีหน้าที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ,พ.ศ. 2553 

ได้ก าหนดบทบัญญัติในหมวดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาระบบ
การศึกษาแนวการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
บทบัญญัติดังกล่าว  ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 

 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)   
   เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี  ก าหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็น
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา  เพื่อความมั่นคง  ความมั่งคั่งและ
ความยั่งยืน   
 วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
    2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
      3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
    4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 
   ก าหนดยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อย
ภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่  3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  เป็น  5  ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที ่ 12  มีหลักการที่ส าคัญ  คือ  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการ        
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคน          
ที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี
ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่
เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและ
เป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
 เป้าหมายรวม  ประกอบด้วย  6  เป้าหมาย  โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน  3  เป้าหมาย ดังนี ้
  เป้าหมายที่  1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม  ทางจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  เป้าหมายที ่ 2  ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก   
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 
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ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
  3. เป้าหมายที่  6  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต     
   2. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
 3. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์    
 4. เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ 
 5. เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที ่ 
ท าให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น   
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  มี  10  ยุทธศาสตร์ 
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย 1) ให้คนไทย
ส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึนและ 3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้วยการสง่เสริมให้มีกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะการท างานและการใชช้ีวติที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสรมิแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงาน
เพ่ิมข้ึน และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม  ลดความเหลื่อมล  าในสังคม มีเป้าหมาย   
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  ด้วยการเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ  40  ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  ทั้งในด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ 
(Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับ
รายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแลนักเรียนยากจน    
ทีอ่าศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา 
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุน    
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในพ้ืนที่ห่างไกล  
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ และ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ด้วยการสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ และป้องกัน แก้ไขปัญหาความไม่
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สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลด
ความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ การเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชน
ในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลาง 
มีขนาดเล็กลง และราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ และป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง  
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลัง 
การขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 
3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น 
ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์สพฐ. 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจสพฐ. 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั นพื นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
บนพื นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และนัก เรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 



5 

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการจัดการศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ยุทธศาสตร์สพฐ.  ปี 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 

1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1.1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1.1. น้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.1.2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  

ต่อต้านการทุจริต  คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1.3. เสริมสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู กต้องเกี่ ยวกับสถาบันชาติ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

1.2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
1.2.1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
1.2.2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ  สิ่งเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัย
จากไซเบอร์ ฯลฯ 

1.3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
2.1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร  การวัด

และประเมินผลที่เหมาะสม 
2.1.1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความ
จ าเป็นและต้องการของผู้เรียน  ชุมนุม  ท้องถิ่นและสังคม 

2.1.2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
ภาษาประเทศคู่ค้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย  1  ภาษา 

2.1.3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ 

2.2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
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2.2.1. พัฒนาผู้เรียนก่อนประถมศึกษา 
2.2.2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.2.3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.2.4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active  

Learning  เน้นทักษะกระบวนการ  ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.2.5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
2.2.6. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนก่อน

ประถมศึกษา 
2.2.7. สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี  นวัตกรรมและ

สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.2.8. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่กับวิชาสามัญ  เช่น  ทวิศึกษา  
หลักสูตรระยะสั้น 

2.2.9. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ)  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.2.10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

2.3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.3.1. ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
2.3.2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
2.3.3. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช่น  สะเต็มศึกษา  เพ่ือ

พัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  สอดคล้องกับประเทศไทย  4.0 
2.4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่

หลากหลาย  เช่น  TEPE  Online , ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC , การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง  Active  Learning 

3.2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

3.2.1. การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการ
พัฒนา 

3.2.2. การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 

4. ด้านโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียม  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
4.1. เพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

4.1.1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
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4.1.2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

4.2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4.2.1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อย

โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร 
4.2.2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง

ทั่วถึง  เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv   

5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

5.1.1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรมและ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

5.1.2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่ง
เรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1.3. ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค ส่ ว น ต่ า ง  ๆ   ใ น ก า ร อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

6.1.1. พัฒนาระบบการวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6.1.2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.1.3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ

เข้าถึงได ้
6.1.4. สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น  

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ICU , โรงเรียนประชารัฐ  ดีใกล้บ้าน , โรงเรียนคุณธรรม , 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา , โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

6.1.5. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
6.1.6. ยกย่อง  เชิดชูเกียรติส านักงานเขตฯ  สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงาน

เชิงประจักษ์ 
6.2. สร้างความเข้มแข้งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

6.2.1. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน Area  Base  
Management , รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ  CLUSTERs 
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6.2.2. เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 

6.2.3. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน 

6.2.4. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
6.3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6.3.1. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคมและสาธารณชน  ให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ  สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การก ากับดูแล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

6.3.2. ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
 
แนวคิดกลยุทธ์การจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 2561  และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  และสอดคล้องกับจุดเน้นของต้นสังกัดส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 (เรื่อง ประชุมมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ 
จุดเน้นของส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2560 มี  กลยุทธ์และจุดเน้น  20  จุดเน้น  ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education 
3. สถานศกึษาใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในกลุ่มสาระหลักท่ีทดสอบ  
5. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ในกลุ่มสาระหลักท่ีทดสอบ  
6. พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระหลักท่ีทดสอบ  
7. พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระหลักท่ีทดสอบ  
8. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการสอนเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21 
9. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 
10. ร้อยละของครูที่มีการน าผลการประเมินมาแก้ไข/พัฒนาให้นักเรียนผ่านทุกคนด้วยสื่อและ

นวัตกรรมที่หลากหลาย 
11. โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เขียนไม่สวย แบ่งให้ครูรับผิดชอบ 

รายกลุ่มย่อยและ ครูมีแผนการแก้ไขนักเรียนชัดเจนครูมีการด าเนินการแก้ไขมีระบบโรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

12. ร้อยละของนักเรียนผ่านประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
13. ร้อยละของนักเรียนผ่านการประเมินการเรียนรู้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
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น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
14. ร้อยละของนักเรียน ที่ผ่านการประเมินการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมีส านึกความเป็นชาติไทย 
15. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสให้มีการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ หรือจัด

การศึกษาทางเลือกให้กับนักเรียนด้อยโอกาส 
16. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 20  

ชั่วโมง 
17. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีการพัฒนาตนเอง ผ่านทางสื่อ ICT และสื่ออ่ืน ๆ 

เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

ในการพัฒนางาน 
19. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
20. โรงเรียนมีการจัดระบบการพัฒนางานโดยใช้แผนพัฒนางานรายบุคคล (ID - Plan) 

 
แนวทางการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบล 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.พอประมาณ 

- บริหารงบประมาณไฟฟ้า อุปกรณ์
อย่างประหยัดบริหารเวลาคุ้มค่า 
2.มีเหตุผล 

-บริหารจัดการการท างานให้เป็น
ปัจจุบัน  ต่อเนื่อง  มีร่องรอยหลักฐาน  
น าเสนอและรายงานเพ่ือพัฒนาการ
ประกันคุณภาพร่วมกัน ท างานเป็นทีม 
3.มีภูมิคุ้มกัน 

- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตโดยใช้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ 
อุปกรณ์วิธีการท างาน  
4. เงื่อนไขคุณธรรม 

- ความใฝ่เรียนรู้มีวินัยขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
5. เงื่อนไขความรู้ 

- ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  
สังเกตความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด ต่อ
ยอดความรู้ แก้ปัญหา 
สู่การพัฒนา  4  มิติ  เศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบล 
คุณภาพกระบวนการฝึกนิสัย  7  ประการ 
1.ฝึกความมีวินัย : สะอาด ระเบียบ ตรงต่อเวลา สุภาพนุ่มนวล 
2.ฝึกความเคารพ :  บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์ 
3.ฝึกความอดทน : ทนล าบากทนเจ็บไข้ ทนเจ็บใจทนเย้ายวน 
4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม  6  มิติ จากการมีส่วนร่วมของ “บวร”  

: วิชาการ ศีลธรรม สังคม  ด ารงชีวิต อาชีพ นันทนาการ 
5.ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  บ้าน วัด โรงเรียน 
6.สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน  :  กาย วาจา ใจ 
7.ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  : กาย วาจา ใจ 
คุณภาพตามเป้าหมาย 7 ประการของโรงเรียนดีศรีต าบล 
1.ชื่อเสียงดี : โรงเรียนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชน 
2.ใฝ่รู้ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของระดับชาติ 
3.ใฝ่เรียน : อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4.ใฝ่ดี : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.มีความเป็นไทย : มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6.สุขภาพดี : มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
7.รักงานอาชีพ : ใช้ ICT ได้และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไป 

 

1. ข้อมูลสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ที่ตั้งเลขท่ี 163 หมู่ที่ 1ต าบลคูซอด อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดศรสีะเกษ 

ประวัติ 
 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 45 ไร่ 75 ตารางวา 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20 เมษายน  พ.ศ. 2519เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อปีการศึกษา 2519 เป็นโรงเรียนประเภท
สหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้บริหารคนแรกคือ นายสวัสดิ์ บุญเหลือ ต าแหน่ง
ครูใหญ่ และผู้บริหารคนปัจจบุันคือ นายสมยศ  หลักบุญ   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (คอมต.สศ.) โครงการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (มพช.2)   โครงการโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
(รพชส.) และโรงเรียนแกนน าการปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา11 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  ปัจจุบันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลซึ่งพัฒนาต่อ
เป็นโรงเรียนดีศรีต าบล  และสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (ประเภท  ค.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  28 

ค่านิยมองค์กรคูซอดประชาสรรค์ (KUSAWDPRACHASAN) 

 K Knowledge ความรู้ 
 U Unity ความสามัคคี 
 S Sufficiency ความพอเพียง 
 A Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 W Warranty การรับรอง 
 D Development การพัฒนา 
 P Participant การมีส่วนร่วม 
 R Reason ความมีเหตุผล 
 A Ability ความสามารถ 
 C Communication การติดต่อสื่อสาร 
 H Health สุขภาพกาย และจิต 
 A Attemp ความพยายาม 
 S Sedulity ขยันหมั่นเพียร 
 A Action ลงมือปฏิบัติ 
 N Nationality thai ความเป็นชาติไทย 
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ค าอธิบาย แผนผังโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
1. อาคารถาวร  216  ค.  2. อาคารถาวร  216  ล. 
3. หอประชุม 4. โรงฝึกงาน  เกษตร – คหกรรม 
5. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 6. บ้านพักครู 
7. ห้องส้วม 8. บ้านพักนักการภารโรง 
9. ห้องพักครูพลศึกษา 10. พุทธสถาน 
11. สนามฟุตบอล 12. สนามบาสเก็ตบอล 
13. ซุ้มประตู 14. โรงอาหาร 
15. หอถังประปา 16. ที่ดื่มน้ า 

17. พ้ืนที่จัดสาธิตการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 18. ถังเก็บน้ าแบบ  ฝ.4  33 
19. บ้านพักนักการ(โอนจากเกษตรอ าเภอ) 20. เสาธงชาติ22สระน้ า 
21. ธรรมศาลาประชาสรรค์ 23. โรงเรียนธนาคาร 

รายการ 
1. อาคารถาวร  216  ค. 
2. อาคารถาวร  216  ล. 
3. หอประชุม 
4. โรงฝึกงาน  เกษตร – คหกรรม 
5. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม 
6. บ้านพักครู 
7. ห้องส้วม 
8. บ้านพักนักการภารโรง 
9. สนามเปตอง 
10. พุทธสถาน 
11. สนามฟุตบอล 
12. สนามบาสเก็ตบอล 
13. ซุ้มประตู 
โรงอา21 

14. หาร 
15. หอถังประปา 
16. ที่ดื่มน้ า 
17. สนามวอลเลย์บอล 
18. ถังเก็บน้ าแบบ  ฝ.4  33 
19. บ้านพักนักการ(โอนจากเกษตรอ าเภอ) 
20. เสาธงชาติ 
21. ,  22.  ,  23.  สระน้ า 
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1.2 ข้อมูลนักเรียน 

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนดังนี้ 
จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ณ ปีการศึกษา 2560  ภาคเรียนที่  2 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน
ห้อง 

นักเรียนปกติ นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วม รวมจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 

เฉลี่ย 
ชาย หญิง ชาย หญิง ต่อห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่  1 1 17 20 2  39 39 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1 18 23   41 41 
มัธยมศึกษาปีที่  3 1 8 13 1  22 22 

รวม ม.ต้น 3 43 56 3  102  
มัธยมศึกษาปีที่  4 1 21 18 1  40 40 
มัธยมศึกษาปีที่  5 1 10 14 1  25 25 
มัธยมศึกษาปีที่  6 1 5 20 1  26 26 

รวม ม.ปลาย 3 36 52 3  91  

รวมทั งหมด 6 79 108 6  193  

จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)  32  คนต่อ  1  ห้อง 
อัตราส่วนครู : นักเรียน    =    21 : 193 คน 
จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปัจจุบัน)  =  - คน 
สถิติการขาดเรียน/เดือน  -  คน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลีย่ จัดล าดับที ่
ของเขต ระดับประเทศ ระดับจังหวดั ระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรยีน 

ภาษาไทย 46.36 44.89 46.81 46.20  

คณิตศาสตร ์ 29.31 25.88 29.53 26.22  

วิทยาศาสตร ์ 34.99 33.35 35.12 33.90  

สังคมศึกษา ฯ 49.00 47.63 49.34 47.46  

ภาษาต่างประเทศ 31.80 28.64 31.39 27.51  

หมายเหตุ  หมายถึง คะแนนโรงเรียนต่ ากว่า  หมายถึง คะแนนโรงเรียนเท่ากับหรือสูงกว่า 
สรุป  ไม่มี  กลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ   ไม่มกีลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
 กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัด จ านวน  3  กลุ่มสาระฯ  คือภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
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2.5.2 ผลการสอบวัดความรู้ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระ คะแนนเฉลีย่ จัดล าดับที ่

ของเขต ระดับประเทศ ระดับจังหวดั ระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรยีน 
ภาษาไทย 59.29 49.13 53.09 46.67  

คณิตศาสตร ์ 24.88 20.61 24.90 20.64  

วิทยาศาสตร ์ 31.62 30.19 31.77 29.31  

สังคมศึกษา ฯ 35.89 34.62 31.77 33.17  

ภาษาต่างประเทศ 27.76 23.99 27.35 21.07  

หมายเหตุ  หมายถึง คะแนนโรงเรียนต่ ากว่า  หมายถึง คะแนนโรงเรียนเท่ากับหรือสูงกว่า 
สรุป  ไม่มีกลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ และไม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่ 
 กลุ่มสาระท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับจังหวัด  1  กลุ่มสาระฯ คือ คณิตศาสตร์ 
ข้อมูลตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนระดับดีขึ้นไป (สูงกว่าขีดจ ากัด
ล่างของ สทศ./สมศ.) ทุกกลุ่มสาระ โดยใช้โปรแกรมประมวลผลของ สมศ. 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติ  O-net  การศึกษา  2558 -  2559 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กลุ่มโรงเรียนดีประจ าต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
 
 

จากคะแนนเชิงปริมาณ  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  ภาษาไทย  2.01  สังคมฯ 1.70  
คณิตศาสตร์  1.09  วิทยาศาสตร์  0.89  และภาษาต่างประเทศ  0.74  โดยมี  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้        
ได้คะแนนพัฒนาการ คือ  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ได้คะแนนรวม  6.78  สรุปได้ว่า คะแนนตัวบ่งชี้ที่  
5  ตามเกณฑ์ประเมินของ  สมศ.  ปีการศึกษา  2559  น้อยกว่าปีการศึกษา  2558   
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1.3. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา(ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2560) 
      1.3.1 ข้อมูลผู้บริหาร 
   1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายสมยศ  หลักบุญ 

   โทรศัพท์ 064 - 323 - 0909 e-mail  somyot@kusawd.ac.th 

   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  บริหารการศึกษา 
   ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  23  พฤศจิกายน   2558  จนถึงปัจจุบัน  
   เป็นเวลา  1  ปี  7  เดือน 
 

  2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  2  คน 

   2.1ชื่อ-สกุล นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน  ไปช่วยราชการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา การบริหารการศึกษา        
   โทรศัพท์  086-257-6129   e-mail  prateepasen@kusawd.ac.th 
 

   2.2 ชื่อ-สกุล นายสุรชัย  การะเกษ  รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายอ านวยการ   
       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขาบริหารการศึกษา              
   โทรศัพท์ 081-976-3803      e-mail  karaket@kusawd.ac.th 

     
 1.3.2  ครูประจ าการ  รวมทั งหมด   21   คน   
            ไปช่วยราชการ (หญิง) จ านวน     1  คน 
    คงเหลือ   (ชาย) จ านวน  10 คน     / (หญิง)  จ านวน  10  คน  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อา
ยุ 

รา
ชก

าร
 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก งาน 

1 นายสมยศ  หลักบุญ 
 

55 31 ผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

บริหาร 

2 นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน 
(ไปช่วยราชการ) 

48 23 รองผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร 

3 นายสุรชัย  การะเกษ 38 7 รองผู้อ านวยการ/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา บริหาร 

4 นางยุพาวดี ขาววิเศษ 
(ภาษาไทย) 

59 38 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
หลักสูตรและการสอน 

ฝ่ายวิชาการ 

5 นายวิจัย   พวงอกการงาน
อาชีพ) 

57 37 ครู/  
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. บริหารการศึกษา ฝ่าย
อ านวยการ 

6 นายศิลา  มีสุข 45 23 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศศ.ม. 

ดนตรี 
การบริหารการศึกษา 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

7 นายชินโชติ  พรหมพิลา 45 13 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อา
ยุ 

รา
ชก

าร
 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก งาน 

8 นางสุมิตตา เกษร 57 37 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

ศิลปะ 
การบริหารการศึกษา 

งานบริหาร
บุคคล 

9 นางธนภรณ์  ค าสุมาลี 55 19 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

การจัดการทั่วไป 

การบริหารการศึกษา 
งานการเงิน 

10 นางสุดาพร  บุญทา 
 

50 25 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย งานห้องสมุด 

11 นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร 46 12 ครู/ 
ช านาญการ 

วท.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์, 
การบริหารการศึกษา 

งานแผนงาน 

12 นายกฤษณชล ไฝ่จิตร 45 23 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ศศ.บ. 
กศ.ม. 

การพลศึกษา,การบริหาร
การศึกษา 

งานยาเสพติด 
งานพยาบาล 

13 นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์ 45 19 ครู/ 
ช านาญการ 

ศน.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

งานแนะแนว 

14 นายกิตติชัย  สิงห์โสดา 41 11 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ งานสัมพันธ์
ชุมชน 

15 นางสาวสอิ้งทิพย์ เทียบคุณ 40 9 ครู/ 
ช านาญการ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

เคมี 
การบริหารการศึกษา 

งานพัสดุ 

16 ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา 
 

39 13 ครู/ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

งานอาคาร
สถานที่ 

17 นางจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี 38 12 ครู/ 
ข านาญการพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ งานทะเบียน
นักเรียน 

18 นางสาวสุภาพัช  สระโสม 35 9 คร/ู 
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
การบริหารการศึกษา 

งานเทคโนโลยี 
งานประชาสัมพันธ ์

19 นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว 
 

33 5 คร ู ค.บ. ฟิสิกส์ งานสภา
นักเรียน 

20 นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ 
 

32 8 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ งานวัดผลฯ 

21 นางสาววราภรณ์  แนวน้อย 
 

34 2 ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป งานกิจการ
นักเรียน 

 ครูมีอายุเฉลี่ย  44.62  ปี  ครูมีประสบการณ์สอนเฉลี่ย   17.90  ปี 
 

 นายณัฎฐ์  ณฐภัทร 
(ออกจากราชการ) 

42 13 ครู/ 
ช านาญการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ งานกิจการ
นักเรียน 

 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อา
ยุ 

รา
ชก

าร
 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก งาน 

1 นายพีรธร  ค าล้วน 35 5 พนักงานราชการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ธุรการ 



16 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 1.  อาคารเรียนถาวร  แบบ  216  ค  จ านวน  1  หลัง  16  ห้องเรียน 

 2.  อาคารเรียน  216  ล.ปรับปรุง  29  จ านวน  1  หลัง  16  ห้องเรียน 
 3.  อาคารหอประชุมแบบ 102/24   จ านวน   1  หลัง 

 4.  โรงฝึกงานเกษตร/คหกรรม   จ านวน  1  หลัง 
 5.  โรงฝึกอุตสาหกรรม    จ านวน  1  หลัง 
 6.  บ้านพักครู     จ านวน  7  หลัง  8  ยูนิต 
 7.  บ้านพักนักการภารโรง   จ านวน  2  หลัง 
 8.  ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน   4หลัง 
 9.  สระน้ า     จ านวน  3  ที ่
 10. หอถังประปา  18/12   จ านวน  1 ถัง 
 11.  ศาลาพักผ่อน    จ านวน  6  หลัง 
 12.  โรงอาหาร     จ านวน  1  หลัง 
 13.  โรงจอดรถนักเรียน    จ านวน  1  หลัง 
 14.  โรงจอดรถครู-อาจารย์   จ านวน  2  หลัง
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โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ 
 

 

 
 

ขอบข่ายงาน 
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 

1.งานแผนงานและประกันคุณภาพ  (7  ภารกิจ  7  ตัวชี้วดั)  
2.งานวิชาการ (7  ภารกิจ  28 ตัวชี้วัด)  
3.งานกิจการนักเรียน (6  ภารกิจ  18  ตัวชี้วัด)  
4.งานบุคคล (3  ภารกิจ  7  ตัวชี้วัด)  
5.งานธุรการ(4  ภารกิจ  10  ตัวชี้วัด)  
6.งานการเงินและพัสดุ (4  ภารกิจ   12 ตัวชี้วัด)  
7.งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(11  ภารกิจ   22  ตัวชี้วัด)  
8.งานชุมชนและภาคีเครือข่าย (5  ภารกิจ  7  ตัวชี้วัด)  
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1.5. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และเขตพื นที่ 
 ปีการศึกษา 2554 สรุปเป็นกราฟแท่งภาพรวม 15มาตรฐาน  

ระดับคุณภาพ มฐ 
1 

มฐ 
2 

มฐ 
3 

มฐ 
4 

มฐ 
5 

มฐ 
6 

มฐ 
7 

มฐ 
8 

มฐ 
9 

มฐ
10 

มฐ
11 

มฐ
12 

มฐ
13 

มฐ
14 

มฐ
15 

ปรับปรุง                
พอใช้                
ดี                
ดีมาก                
ดีเยี่ยม                

สรุปภาพรวมทั ง 15 มาตรฐาน  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.79  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 
 

 
หมายเหตุเกณฑ์การตัดสินให้ผ่านมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 

1. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี (≤เท่ากับหรือสูงกว่า 2.51  ในระบบ 
5คะแนน) 

2. สถานศึกษาได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 4ใน 5 ของมาตรฐานที่
ประเมิน (ได้มาตรฐานระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ากว่า 12 มาตรฐาน ใน 15 มาตรฐาน) 

3. สถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปรับปรุง 
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1.6. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยเขตพื้นท่ี 
            ปีการศึกษา 2555 การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
ได้ก าหนดกรอบการประเมิน  8 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

สรุปผลภาพรวมของผลการติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                                  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

องค์ประกอบ/ประเด็นติดตาม ตรวจสอบ คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปล
ความหมาย 

องค์ประกอบที่ 1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  4.75 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.63 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

5 5 ดีเยี่ยม 

องค์ประกอบที่ 8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 5 ดีเยี่ยม 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4.92 5 ดีเยี่ยม 

การแปลผลระดับคุณภาพ 8  องค์ประกอบ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

4.50 – 5.00 5 ดีเยี่ยม 
3.75–4.49 4 ดีมาก 
3.00–3.74 3 ดี 
2.50 -2.99 2 พอใช ้
0.00 -2.49 1 ปรับปรุง 
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1.7. สรุปจุดเด่น ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  (ณ  ปีการศึกษา 2555) 
1.7.1 จุดเด่น 

ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที่ 

ผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดท าสารสนเทศมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพภาคเรียนละ 1ครั้ง
อย่างมีระบบใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล  สร้างระบบสารสนเทศ
น าไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการด าเนินการก ากับติดตาม
งานจากหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษามีการรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายมี
บุคลากรในโรงเรียนที่ผ่านการอบรมครูตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
(UTQ.)สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดี 

คร ู ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา เช่น  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  นักเรียน  เป็นต้น  
จนท าให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ชัดเจน และมีการน าเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ 

สถานศึกษาได้ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากรในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจที่
ตรงกันเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองท าความเข้าใจเรื่อง
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
(UTQ.) 

ผู้บริหาร สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยใช้เทคนิค
การบริหารและการจัดการให้สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ได้แก่
การใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพของเดม
มิ่ง(PDCA) การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (TQM) เป็นต้นมีการ
ปรับเปลี่ยน   กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สภาวะเหตุการณ์ของบริบทที่เปลี่ยนไป 

ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเป็น
ปัจจุบัน  ถูกต้องและครบถ้วน 
สถานศึกษามีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานแก่บุคลากรเป็นอย่างดี 

สถานศึกษาได้มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานด้วยความเหมาะสม 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานชัดเจนมีการประชุม

สถานศึกษาได้ส ารวจสภาพปัจจุบันของสถานศึกษาส ารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาและ
น าเอาข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดที่ต้องการพัฒนาและจุดที่ควร
ส่งเสริม สถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าหมายและ
ภาพความส าเร็จของการพัฒนาการศึกษา  อย่างเป็นระบบ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการด าเนินงานที่มีหลักวิชา
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การ
ส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร
และการบริหารจัดการเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้ มีการส ารวจรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ด้านวิชาการมีการจัดท าทะเบียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโดย
ระบุท่ีตั้งและแนวทางการสนับสนุนชัดเจน 
สถานศึกษามีการระบุแหล่งที่มาของงบประมาณและ
ทรัพยากรชัดเจนมีการระบุประเภทของงบประมาณและ
ทรัพยากรมีการระบุจ านวนงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ใน
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ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที่ 

ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
วางแผนด าเนินงานสถานศึกษา
ด าเนินงานตามระยะเวลา ที่ก าหนดใน
ปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดคณะกรรมการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ศักยภาพมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ระบบการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
และพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  มีการประเมินผลโดยผู้บริหาร
สถานศึกษาบุคลากรภายในสถานศึกษาผู้
ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งมีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อวางแผนใน
การพัฒนางานต่อไป 

การด าเนินงานชัดเจน พร้อมทั้งมีการระบุรายละเอียดการใช้
งบประมาณและทรัพยากรชัดเจนและคุ้มค่า 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยใช้
ฐานข้อมูลของผลการด าเนินงานของแผน/ 

โครงการ/กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมามีการก าหนดโครงการ/
กิจกรรมที่ครอบคลุมกับงานในทุกฝ่ายพร้อมทั้งมีรายละเอียด
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีชัดเจนและได้ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ชุมชน สถานศึกษาได้รับความร่วมมือสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา
ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา  

สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บิดามารดาผู้ปกครองและองค์กร
ชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานพร้อมทั้งมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.7.2 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที่ 

ผู้เรียน สถานศึกษาควรมีมาตรการการเร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ว่าจะเร่งรัดพัฒนาด้าน
ใด อย่างไรควรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

คณะกรรมการประเมินควรมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน เช่น ครูทุกคน นักเรียนทุกคน เป็นต้น 
ควรมีการประเมินจากปีละ 1ครั้ง  เป็นปีละ 2
ครั้ง 

คร ู บุคลากรในโรงเรียนควรน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการเรียนการสอนด้วย  มิใช่น ามาใช้ในด้านของ
ฝ่ายบริหารอย่างเดียว และควรมีการพัฒนาน าเอา
ข้อมูลในเชิงระบบไปใช้ควรมีแผนการส ารองในการ
ปฏิบัติงานหรือแนวทางการแก้ปัญหา  หากการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพ  มีการ
ประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบ แต่ยังขาดการ
อธิบายให้ชัดเจน 
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ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที่ 

ผู้บริหาร ระบบการนิเทศติดตามงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้มีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาจากเดิมว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

การเผยแพร่ข้อมูลรายงานประจ าปีให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ  ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียน 

ควรมีการอธิบายอย่างชัดเจนและเอียดเพ่ือหา
แนวทางร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ชุมชน ควรมีการพัฒนาในด้านการสรุปผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาให้มีความต่อเนื่อง และการ
ประเมินผลควรมีการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ครบทุกส่วน 

ควรมีการอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ชัดเจน  โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน 

สถานศึกษาควรมีการสรุปผลการด าเนินงานใน
รูปแบบของงานวิจัย  เพ่ือให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
และส าหรับใช้ประกอบในการวางแผน 

 
1.8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

1.8.1 การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ได้รับการประเมิน รอบสาม (พ.ศ. 2556)  รับการประเมินวันที่  28 – 30 
มกราคม พ.ศ. 2556  

รอบแรก  
(รับการประเมิน 

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

รอบสอง(พ.ศ. 2550) 
(รับการประเมิน 

วันที่ 26–28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550) 

รอบสาม (พ.ศ. 2556) 
(รับการประเมิน 

วันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2556) 
รับรอง 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

พัฒนาการ
เทียบรอบ

สองกับรอบ
สาม มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
ตัวบ่งชี  ผลการ

ประเมิน 
ด้านผู้เรียน   (7 มาตรฐาน) ด้านผู้เรียน   (7 มาตรฐาน) กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน  

10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย 
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ด ี

ดี 2 
 

ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ด ี

ดี 
(3.19) 

1 ผู้เรยีนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ ี

ดีมาก 
(9.80) 

สูงขึ้น 
(17.5 %) 

12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ  

ดี 3 
 

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 
และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ 

ดี 
(3.25) 

1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์

ดี 
(2.54) 

1 
 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

ดี 
(3.11) 

2 ผู้เรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค ์

ดีมาก 
(9.82) 

สูงขึ้น 
(20.45%) 

6 ผู้เรียนมีทักษะใน
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

พอใช้ 6 
 

ผู้เรียนมีทักษะในแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ดี 
(2.92) 

3 ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ดี 
(8.95) 

สูงขึ้น 
(16.5%) 

4 ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

พอใช้ 
(2.45) 

4 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีวิจารณญาณมีความคิด

ดี 
(2.88) 

4 ผู้เรยีนคิดเป็นท าเป็น ดี 
(7.50) 

สูงขึ้น 
(1.88%) 
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รอบแรก  
(รับการประเมิน 

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

รอบสอง(พ.ศ. 2550) 
(รับการประเมิน 

วันที่ 26–28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550) 

รอบสาม (พ.ศ. 2556) 
(รับการประเมิน 

วันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2556) 
รับรอง 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

พัฒนาการ
เทียบรอบ

สองกับรอบ
สาม มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
ตัวบ่งชี  ผลการ

ประเมิน 
มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และ
มีวิสัยทัศน ์

9 ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

ดี 7 
 

ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

ดี 
(2.97) 

5 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ปรับปรุง 5 
 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ดี 
(3.11) 

5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 

ต้อง
ปรับปรุง 
(7.86) 

ลดลง 
(-38.45%) 

ด้านครู   (2 มาตรฐาน) ด้านครู   (2 มาตรฐาน) กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน  

22 ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 9 
 

ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสทิธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ดีมาก 
(3.29) 

6 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 
(8.00) 
คะแนน
ย่อยครู 
(4.00) 

ลงลง 
(-3.33%) 

 
ลงลง 

(-2.25%) 
24 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 

ความสามารถตรงกับ
งานที่รบัผิดชอบและมี
ครูเพียงพอ 

พอใช้ 8 
 

ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ และมีครู
เพียงพอ 

ดี 
(3.84) 

 -   

ด้านผู้บริหาร  (5 มาตรฐาน) ด้านผู้บริหาร  (4 มาตรฐาน) กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน  
18 สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พอใช้ 12 
 

สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดี 
(3.66) 

6 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 
(8.00) 
คะแนน
ย่อย รร. 
(4.00) 

ลงลง 
(-3.33%) 

 
ลงลง 

(-3.88%) 25 สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรียน
การสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้

ดี 13 
 

สถานศึกษามีหลักสูตร
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี 
(3.05) 

20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ 

ดี 10 
 

ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

ดีมาก 
(3.88) 

7 ประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

ดีมาก 
(4.80) 

สูงขึ้น 
(0.75%) 

 
13 สถานศึกษามีการจัด

องค์กร/โครงสร้างและ
การบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

ดี 11 
 

สถานศึกษามีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและ
การบริหารงานอยา่งเป็น
ระบบครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

ดีมาก 
(3.75) 



24 

รอบแรก  
(รับการประเมิน 

วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

รอบสอง(พ.ศ. 2550) 
(รับการประเมิน 

วันที่ 26–28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550) 

รอบสาม (พ.ศ. 2556) 
(รับการประเมิน 

วันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ. 2556) 
รับรอง 8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 

พัฒนาการ
เทียบรอบ

สองกับรอบ
สาม มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ ผลการ

ประเมิน 
ตัวบ่งชี  ผลการ

ประเมิน 
14 สถานศึกษาส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

ดี 14 
 

สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 

ดีมาก 
(3.80) 

 -   -  8 พัฒนาการของการ
ประกันคณุภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

ดีมาก 
(4.86) 

 

      กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ ์  
 -   -  9 ผลการพัฒนาให้บรรลุ

ตามปรัชญาปณิธาน
พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

ดี 
(4.00) 

 

 -   -  10 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 
(5.00) 

 

      กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม  
 -   -  11 ผลการด าเนินการ

โครงการพิเศษเพื่อ
สง่เสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดี 
(4.00) 

 

 -   -  12 ผลการส่งเสริมเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่
มาตรฐานยกระดับ
มาตรฐานและรักษา
มาตรฐานเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 

ดี 
(4.00) 

 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ    ผลการประเมินระดับคุณภาพ    ผลการประเมินระดับคุณภาพ    
        (      ) ได้มาตรฐาน  

(  ) ไม่ได้มาตรฐาน 
( ) รับรอง 
(    ) ไม่ได้รับรอง   

(     ) รับรอง 
(  ) ไม่ได้รับรอง   

 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ได้รับการรับรอง คุณภาพ เนื่องจาก คะแนนตัวบ่งชี ที่  5  ปีการศึกษา  2555 
ได้คะแนน 10.05และผลรวมของคะแนนการประเมินหลังรวมคะแนน ตัวบ่งชี ที่ 5 ได้มากกว่า ร้อยละ 80 

จึงได้รับการรับรอง  ณ  วันที่   8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จ าแนกเป็นรายมาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวงระดับการศึกษาขั นพื นฐาน : มัธยมศึกษาภายหลังการซ่อมตัวบ่งชี ท่ี  5   

การศึกษาขั นพื นฐาน 
(มัธยมศกึษา) 

น  าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ล าดับต้อง 
การพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน     

ตัวบ่งช้ีที1่ ผู้เรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 10.00 9.80 ดีมาก 6 
ตัวบ่งช้ีที2่ ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.82 ดีมาก 7 
ตัวบ่งช้ีที3่ ผู้เรยีนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.95 ด ี 3 
ตัวบ่งช้ีที4่ ผู้เรยีนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.50 ด ี 2 
ตัวบ่งช้ีที5่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 10.05 พอใช้ 1 
  กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ ์     

ตัวบ่งช้ีที9่ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจ       
และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี 4 

ตัวบ่งช้ีที1่0 ผลการพัฒนาตามจดุเนน้และจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดมีาก 8 

  กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที1่1 ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 4.00 ด ี 5 

มาตรฐานที่  2  การบริหารจัดการศึกษา     

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน     

ตัวบ่งช้ีที7่ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 2 
กลุ่มตัวบ่งชี มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที1่2 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
5.00 4.00 ด ี 1 

มาตรฐานที่  3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน     

ตัวบ่งช้ีที6่  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ศูนยก์ลาง 10.00 8.00 ด ี 1 

มาตรฐานที่  4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     

 กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐาน     

ตัวบ่งช้ีที8่ พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 4.86 ดีมาก  
ผลรวมคะแนนทั งหมด 100.00 80.78 ดี  

แหล่งข้อมูล : สมศ. 
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1.8.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง/รอบสาม  
1.8.2.1 จุดเด่นรอบสอง 

ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที ่

ผู้เรียน รอบสอง 
มีโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตรงตามค่านิยม
ที่พึงประสงค์  ยิ้มแย้ม เปิดเผยและใฝ่รู้ใฝ่
เรียน  มีสุขนิสัย สุขภาพกาย  สขุภาพจิตที่ดี  
มีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะ  

รอบสอง 
มีการจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย  สุขภาพจติที่ดี  มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  ร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาอย่าง
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ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที ่

ดนตรีและกีฬา  ร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น  
กิจกรรมถวายราชสดุดี  กีฬาสีภายใน  ทัศน
ศึกษา  กิจกรรมแนะแนวการศกึษาต่อ  
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมวัน
สุนทรภู่ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประกวด
ร้องเพลงสากล กิจกรรมวันคริสต์มาส 
กิจกรรมวันไหว้ครู  งานบุญประเพณีบุญบั้ง
ไฟ ลอยกระทง โครงการรักการอ่าน บนัทึก
ความดี ฯ 

สม่ าเสมอมีหลักฐานการน าเสนอ เป็นเอกสารบันทึก
การอ่าน  บนัทึกความดี  รายงานผลการด าเนินการ
ตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ   รูปภาพ   เกียรติ
บัตรการเข้าร่วม  เป็นต้น 

ครู รอบสอง 
ครูมีคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ  มีการพัฒนาตนเอง  ศึกษาต่อ
ในระดับทีสู่งขึ้น  เข้าร่วมการอบรมพัฒนา
ทางวชิาชีพและสายงานที่รับผดิชอบ  มีครู
เพียงพอ  ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพและ
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

รอบสอง 
ครูมีคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  เห็นได้จาก  เกียรติบัตรครูแสนดี  ครู
สอนดี  ครู Master  Teacher   
ครูมีการพัฒนาตนเอง  ศึกษาตอ่ในสาขาการศึกษา
และจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจ านวนมาก มี
การพัฒนาตนเอง  เสียสละในการท างาน เห็นได้จาก  
การเปรียบเทียบสารสนเทศโรงเรียนปี 2554 ปี 
2555  บัญชีลงเวลาการปฏิบัตหิน้าที่ใน
วันหยุดราชการ การร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ชุมชน ในวันหยุดราชการเกียรติบัตรการเข้าร่วมการ
อบรม  มีครูเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ครู
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
จ านวนครูสอนตรงตามวิชาเอกร้อยละ  83.33 
จ านวนครูสอนตรงตามความถนัด (มีวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษรับรอง)  ร้อยละ  7.89อ่ืนๆ  
ร้อยละ 8.77 

ผู้บริหาร รอบสอง 
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านการบริหารและด้านงาน
วิชาการ  มีการพฒันาตนเองโดยเข้าร่วมการ
อบรม  ประชุม  สัมมนา  เปน็วทิยากร
ถ่ายทอดความรู้ระดับเขตพื้นที่  เป็น
คณะกรรมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที ่ ร่วมงานกับ
ชุมชนได้ดี  มีจิตวิทยาในการกระตุ้นผู้ร่วมงาน  
ท างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาใน
การพัฒนาศักยภาพการศึกษา  ส่งเสริม
สนับสนนุให้โรงเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ต่าง ๆ  อาทิเชน่  โรงเรียนพระราชทาน  

รอบสอง 
ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารและดา้นงานวชิาการเห็นได้เชิงประจักษ์ 
จากผลการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน  เกียรติบัตร
โรงเรียน  ครูและนักเรียนจากการแข่งขันต่าง ๆ ค าสั่ง
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา (กตปน.) ของเขต
พื้นที่การศึกษาคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม
โครงการหารายได้ระหวา่งเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา ฯ 
มีการร่วมมือกับชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด  หน่วยงานทางศาสนา  
สถาบนัการพลศึกษา  มหาวิทยาลัย    ราชภัฏศรีสะ
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ด้าน ภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยเขตพื นที ่

โรงเรียนดีศรีต าบล  โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นต้น  

เกษ  โรงเรียนเครือข่ายและ   หน่วยงานต้นสังกัด  ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา  เห็นได้
จาก  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  การอบรมธรรมะสัญจร  
การทัศนศึกษา  ดูงานการเรียนการสอน  การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น   

ชุมชน รอบสอง 
ชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ผู้ปกครองนักเรียนเป็นสมาชิกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  
มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง  ร่วมกับ
โรงเรียนสอดส่องดูแลลูกหลาน  สมาชิกใน
ชุมชนให้การสนับสนนุก าลังทรัพย์  ก าลังใจ
และก าลังกายในการท ากิจกรรมกับทาง
โรงเรียนสม่ าเสมอ  อาทิเชน่  กจิกรรมปลูก
ต้นไม้  กิจกรรมด านา  กิจกรรม  เป็นต้น   

รอบสอง 
ชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีองค์กรที่
เก่ียวเนื่องกับชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนการจัด
การศึกษา  เห็นได้จาก  สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  กลุ่มผู้ปกครอง
เครือข่าย 
ชุมชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือการจัดการศึกษาใน
รูปแบบ  ทุนการศึกษา  เงินสนับสนุนกิจกรรม  เป็น
ต้น 

 
 1.8.2.2 จุดเด่นจุดควรพัฒนารอบสาม 

จุดเด่น (S) จุดควรพัฒนา (W) 
ด้านผลการจดัการศึกษา ด้านผลการจดัการศึกษา 
 ผู้เรียนส่วนมากมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม เปน็นักเรยีนที่ดีของโรงเรียน เปน็ลูกทีด่ี
ของพ่อแม่  มีจิตสาธารณะในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  มี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรยีน  รู้จักคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  คดิเปน็  ท าเปน็  มีความสามารถในการ
ปรับตัวเขา้กับสงัคม 
 สถานศึกษาได้น าวสิัยทัศน์มาด าเนินการพฒันาผู้เรียน
จนเกิดเปน็อัตลักษณ์ตามทีส่ถานศึกษาก าหนดวา่  ยิ้ม ไหว ้ 
กายนอบน้อม  มคีวามรู้เบื้องตน้ตามหลกัการปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  อยู่อยา่งพอเพยีง  มีจุดเดน่  เปน็โรงเรยีนรัก
ดนตรี  จดัท าโครงการปลูกปา่ ปลอ่ยปลาเพื่อพฒันาสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว  อันเปน็แนวทางหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนที่
มีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  เป็นโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 ผู้เรียนบางส่วนขาดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและทักษะการคดิ
อย่างเปน็ระบบ และมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนมี
คุณภาพต่ ากวา่ระดบัดีทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้

ด้านการบริหารจดัการศึกษา ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
 ผู้บริหารมีภาวะการเปน็ผู้น าในการบริหารจัดการ 
มีมนุษย์สัมพนัธ ์ใช้หลักการบริหารแบบมีสว่นรว่ม  มี
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  มปีระสทิธิภาพ  มีสว่น
ร่วมในการบริหารงานครอบคลุมตามโครงสรา้งการบริหาร  มี
หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการ
ด าเนนิงานของสถานศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง 

 คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ
คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนนิการตามระเบียบ 
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ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั ด้านการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 ครูมีการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญัได้ดี  ดว้ย
การก าหนดเปา้หมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอยา่งชัดเจน  
ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ทีต่อบสนองความแตกตา่ง
ระหวา่งบุคคลสอนโดยใช้เทคโนโลยีและมีการท าวิจัยเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนอยา่งสม่ าเสมอและพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 สถานศึกษาไม่มีการน าผลการประเมินต่าง ๆ  มาจัดท า
เป็นสารสนเทศเพื่อพฒันาครูอยา่งเปน็ระบบ 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในที่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

 ไม่ม ี

 
จากการ SWOT ในการประชุมโรงเรียน เดือน กันยายน  2557  ได้น าข้อเสนอแนะจาก สมศ.  เขตพื นที่
การศึกษา  สหวิทยาเขตหลักเมือง และการวิเคราะห์จากฐานความจริง  สรุปสิ่งท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาในด้าน
ต่อไปนี  

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสู้งขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพ
ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วนให้สงูขึ้น  โดยสถานศึกษาต้องก าหนดการยกระดับผลสมัฤทธิ์ของผู้เรียนเปน็
วาระขององค์กร เพ่ือพัฒนาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยจัดให้มีการวเิคราะห์
ปัญหา  อุปสรรคที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ าและน าผลมาสังเคราะห์เพ่ือจัดท าโครงการและกิจกรรมในการ
พัฒนาและระยะเวลาของการด าเนินการ  มีการทบทวนในเรื่องการวัดประเมินผล มีการทดสอบความรู้พื้นฐาน
รายบุคคลจดักลุ่มผู้เรียนตามปญัหาที่พบ ท าการสอนซ่อมเสรมิอย่างเป็นระบบและทดสอบความก้าวหน้าเป็นระยะ 
ให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนด้วยตนเองโดยสรปุเนื้อหาอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเร่งสร้างความรว่มมือกับทุกฝ่าย  ทั้งความ
รว่มมือกับผู้ปกครอง      ในการเข้มงวดกวดขันผู้เรยีน  เมื่ออยูท่ี่บ้านให้มีความสนใจและใส่ใจต่อการเรียนและผลการ
เรียนให้มากขึ้น  โดยสถานศึกษา  ควรก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองให้ชัดเจน ติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น กวดขันเรื่อง    การท าการบ้าน  การทบทวนบทเรียน  การท างานส่งครูตามก าหนดเวลา  อีกทั้งครูควรเน้นการ
น าสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึน้  และเร่งหาเทคนิคใหม่ ๆ  ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้เสริมที่ทันสมัยจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  เป็นต้น 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถทักษะการคิดและการปรับตัวเข้าสูส่ังคมอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้ครู
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ให้ครอบคลุมทุกชั้น
เรียน จัดกิจกรรมโครงงานใหเ้หมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เช่น โครงงานส ารวจ โครงการเปรยีบเทียบ  
โครงการเชิงเหตุและผลหรือโครงงานการทดลอง  ให้ผู้เรียนได้ฝกึกระบวนการท างานกลุ่ม รู้จักปรับตัวในการท างาน
ร่วมกับเพ่ือน  สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  โดยใช้ทักษะการคิดที่หลากหลายและเน้นความครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา  
จากการด ูการฟังและการลงมือปฏิบัติเพ่ิมเติม  ควรมีสรปุรวมกิจกรรมทั้งกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้จากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ  กิจกรรมที่เกิดจากการเรยีนรูจ้ากภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
และกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏบิัติในรอบปีการศึกษา  โดยแตล่ะกิจกรรมควรระบุจุดประสงคใ์ห้ชัดเจน(เหตุ)และระบุ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความรู้ที่ได้รับ(ผล)  เครื่องมือประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน สรุปผล  
จัดล าดับคุณภาพของผู้เรยีนในแต่ละกิจกรรม  ตามระบบบรหิารคุณภาพ (PDCA)  แจ้งให้ผู้เรยีนทราบและควร
ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิ่งขึน้ 
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 สถานศึกษาควรจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์และเพ่ิมกิจกรรมในการปฏิบัติ
ตนให้สอดรับกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมหลักของสถานศกึษา ด้วยวิธีที่หลากหลายใหเ้ป็นที่ประจักษ์อย่าง
ชัดเจนและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 

สถานศึกษาควรมีการติดตาม การน าผลประเมินจากผลการประเมินแผนการจดัการเรยีนรู้การจัดการเรียน
การสอนของครูแบบวัดแบบทดสอบของครูไปใช้เป็นข้อมูลที่คาดหวัง  ใหส้ะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชีว้ัดที่ก าหนด  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ทีละหนว่ยหรือแต่ละสัปดาห ์ โดยพิจารณาสาระเนื้อหาในแต่ละ
ชั่วโมง ให้เหมาะสมกับเวลาและศักยภาพของผู้เรียนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความเหมาะสม  
สอดคล้องกับเวลาและการจัดกิจกรรมหรือไม่  เพ่ือปรับปรุง ให้เหมาะสม  บันทึกปัญหา จากการจัดกิจกรรมใน
บันทึกหลังสอน ใช้ในการสอนซอ่มเสริมและพัฒนาผูเ้รียนตามสภาพปัญหาของผู้เรียน  รวมทั้งปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของครูที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
จากการ SWOT ในการประชุมโรงเรียน เดือน ตุลาคม 2559  ได้น าข้อเสนอแนะจาก สมศ.  เขตพื นที่
การศึกษา  สหวิทยาเขตหลักเมือง และการวิเคราะห์จากฐานความจริง  สรุปสิ่งท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาในด้าน
ต่อไปนี  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)                    
ของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์คณะท างานได้วิเคราะห์ประเด็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นโอกาส (Opportunities)  

หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุนให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จและ
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Threats)  หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม หรือ
ข้อจ ากัดท่ีท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จ) โดยใช้ STEP ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก่  จ านวนประชากร  
ระบบการศึกษา  ค่านิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชีพและ
ปัญหาสังคม ฯลฯ 
  2.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
การผลิตเครื่องจักรกลต่าง ๆเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
  3.  ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่  รายได้ของผู้ปกครอง  ภาวะทาง
การเงิน การว่างงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 
  4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  
พระราชบัญญัติการศึกษา  หลักสูตร  นโยบายรัฐบาล  นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ 
การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นดังนี  

 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส
มากกว่าอุปสรรค โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์เป็นโรงเรียนที่ประชาชนร่วมสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น ส่งผลเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และชุมชน  มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและส่งผลให้เป็น
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แบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนจะมีปัจจัยทีเป็นอุปสรรคในส่วนที่นักเรียนส่วนมากขาดความ
อบอุ่นเนื่องจากผู้ปกครองท างานต่างถิ่นและปัญหาการหย่าร้าง 

 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T) เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสน้อยกว่า
อุปสรรค   ในส่วนที่เป็นโอกาสเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของโลกและเทคโนโลยีท าให้มี
แหล่งเรียนรู้ และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลาย ท าให้สามารถน าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ในงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อีกทั้งชุมชนให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี  ในขณะเดียวกันความ
เจริญก้าวหน้าก็เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือมีการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ในทางที่ไม่เหมาะสม และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย  
และการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน  ไม่สามารถให้บริการนักเรียนได้ทั่วถึง 

 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E) เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค
เนื่องจากผู้ปกครองเห็นประโยชน์ในการศึกษา  ผู้ปกครองส่วนมากมีงานท า  แม้ว่าจะต้อง
ท างานในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากครอบครัว  โดยส่งบุตรหลานมาอยู่ภายใต้การปกครองของญาติ
ผู้ใหญ่  ศิษย์เก่าของโรงเรียนมีอาชีพที่มั่นคง  ให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่วนที่เป็นอุปสรรคคือผู้ปกครองมีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ไม่ได้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  ส่งผลถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว และการควบคุมดูแล
ความประพฤติของบุตรหลาน 

 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)ปัจจัยด้านการเมือง
และกฎหมายสิ่งที่เป็นโอกาสมีคะแนนสูงมาก  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ทีมุ่งพัฒนาผู้บริหารและครูต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัดมีวางระบบงานดีท าให้
งานรวดเร็ว (สพม.28) หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงทันต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนชุมชน
และหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา ประกอบกับชุมชนบ้านคูซอด  มี
ความเข็มแข็งในด้านกฎหมาย  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  สิ่งที่เป็นอุปสรรค คือชุมชนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามปัจจัย 4 ด้านดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าโรงเรียนคูซอดประชา
สรรค์มีปัจจัยที่เป็นเป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคกล่าวคือโรงเรียนมีชุมชนที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน มีสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะต่อการสืบค้นและการเรียนรู้ของนักเรียน อักทั้งยังเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ทั้งแก่
นักเรียนและผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีอาชีพ  เป็นตัวอย่างที่ดีในการหารายได้จุนเจือครอบครัว  แต่ยังมีสิ่งที่เป็น
อุปสรรคคือ ความอบอุ่นในครอบครัว  การเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การปลูกฝังความรับผิดชอบในตัว
นักเรียนด้านการท างาน  การควบคุมพฤติกรรมวัยรุ่น การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นไปในทางท่ีถูก  ที่ควร 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็น จุดแข็ง (Strengths)  หมายถึง 

ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายใน ที่เป็นข้อดี หรือข้อเด่น ที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จและปัจจัย
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ที่เป็น จุดอ่อน ( Weaknesses) หมายถึง  ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นข้อด้อยซึ่งส่งผลเสีย ต่อ
การด าเนินงานของสถานศึกษา โดยใช้ 2S4M ซึ่งหมายถึง 
  1.โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure : S1)ได้แก่  โครงสร้างนโยบาย  
ระบบงานของสถานศึกษา ฯลฯ 
  2.ผลผลิตและบริการ  (Products and Service : S2)  ได้แก่ ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการทางการศึกษา  คุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา และคุณภาพของนักเรียน ฯลฯ 
  3.บุคลากร (Man : M1) ได้แก่  ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 
  4.ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money  :  M2) ได้แก่  ความเพียงพอ ความคล่องตัวในการ
เบิกจ่ายเงิน ประสิทธิภาพของการใช้เงินที่เน้นผลผลิต  การระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรของ
สถานศึกษา ฯลฯ 
  5.วัสดุทรัพยากร (Material  : M3)  ได้แก่ ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ใน
สถานศึกษา 
  6.การบริหารจัดการ (Management : M4)ได้แก่   การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
สถานศึกษา  การมอบอ านาจ  การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา  การประชาสัมพันธ์  
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  การรับนักเรียน ฯลฯ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นดังนี  

 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure : S1) เป็นด้านที่มีทั้งจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อน ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนมีโครงสร้างที่ชัดเจนเอ้ือต่อ
การบริหารจัดการ มีค าสั่งมอบหมายงาน มีการวิเคราะห์งาน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบายชัดเจน และยึดหลักการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนโรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย
ไม่ครอบคลุม/ชัดเจน รับนโยบายเร่งด่วนมาก  การสื่อสารในองค์กรไม่ทั่วถึง มีความคลาด
เคลื่อน ท าให้ไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่รับสาร และคู่มือการปฏิบัติงานไม่มีการ
ปรับปรุงที่เป็นปัจจุบันท าให้กระบวนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนและไม่มีการเกลี่ยปริมาณงาน 

 ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการ  (Products and Service : S2) มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
มากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน  เป็นอันดับสองของจุดแข็ง ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดี  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย มีสุนทรียภาพในตนเองสูง  มีความสนใจในการกีฬา  การ
ท างานส่วนรวม  รู้จักและมีทักษะในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นักเรียนมีความ
มุ่งมั่นในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนมีอาชีพเสริมในช่วงปิดภาคเรียน  ปัจจัยที่
ยังเป็นจุดอ่อนของโรงเรียน นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้น/ไม่ใส่ใจในการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าท าให้เข้าเรียนในสาขาที่มีการแข่งขันสูงได้น้อยนักเรียนบางส่วนมี
จิตสาธารณะค่อนข้างน้อย  ใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่าและนักเรียนบางส่วนต้องได้รับการกระตุ้น
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   

 ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนนั่นคือบุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ครูมีความรู้ที่ทันสมัยเ พ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามความสามารถ/สาขา/ความถนัด ส่งผล



33 

ให้จัดการเรียนการสอนเต็มความสามารถ และอายุโดยเฉลี่ยของบุคลากรอยู่   2  กลุ่ม  คือ  
กลุ่มประสบการณ์  มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และกลุ่มเลือดใหม่ซึ่งอยู่ในในวัยที่มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนคือบุคลากรมีความสามารถแต่ไม่ใช้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เต็มที่บุคลากรมีภาระงานมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและงานตามนโยบายมีมาก  ส่งผลถึงภาระงานพิเศษที่มากกว่าภาระงานสอน 

 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money  :  M2) เป็นปัจจัยที่มีจุดอ่อนน้อยที่สุดปัจจัยที่
เป็นจุดแข็ง คือ  โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ชัดเจนท าให้การ
ด าเนินงานเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบ การด าเนินงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน  คือบุคลากรบางส่วนปฏิบัติตามระเบียบการเงิน ไม่เป็นปัจจุบันและ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังขาดความต่อเนื่อง 

 ปัจจัยด้านวัสดุทรัพยากร (Material  : M3) เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งใกล้เคียงกับจุดอ่อน ปัจจัย
ที่เป็นจุดแข็ง คือ  โรงเรียนมีการใช้วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี มีบรรยากาศร่มรื่นเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้  มีการจัดสรรใช้งานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์มีห้องเรียนพิเศษ  มี
ห้องปฏิบัติการ  ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนคือ วัสดุครุภัณฑ์ช ารุดขาดการบ ารุงรักษา  ท าให้การใช้
งานขาดประสิทธิภาพการจัดพ้ืนที่ของนักเรียน  ไม่เอ้ือต่อการดูแลนักเรียน 

 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ซึ่ง
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  คือ โรงเรียนกับชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการประสานงาน
กับชุมชนหรือหน่วยงานอ่ืนท าให้ได้รับความร่วมมือ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ มีการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนในการบริหาร
จัดการ คือ มีการก ากับติดตามงานไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอใช้งานสารสนเทศไม่คุ้มค่า 
ขาดการประสานข้อมูลข่าวสารในแต่ละงาน   

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยข้างต้นทั้ง 6 ด้านสรุปได้ว่าโรงเรียนคูซอดประชา
สรรค์ยังมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของโรงเรียนในเรื่องของการจัดท าเอกสารคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในด้านบุคคลากรพบว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถ  แต่
ปริมาณงานมีมาก  ไม่มีการเกลี่ยภาระงาน  ในการก ากับนิเทศยังขาดความต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอ ปัจจัยที่
เป็นจุดแข็งของโรงเรียนพบว่ามีมากกว่าปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน โรงเรียนมีนโยบายชัดเจนมีการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ปัจจัยด้านผู้เรียน นักเรียนมีความใฝ่รู้เป็นผู้มีความนอบน้อมถ่อมตน ร่าเริงแจ่มใส
รู้จักยิ้ม ไหว้และทักทาย  แต่บางครอบครัวยังขาดแบบอย่างในการด าเนินชีวิต การปลูกฝังความรับผิดชอบใน
ตัวนักเรียน  ด้านการท างาน  การควบคุมพฤติกรรมวัยรุ่น  การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นไปในทางท่ีถูก  ที่ควรด้าน
บุคลากร บุคลากรอยู่ในวัยประสบการณ์ซึ่งมีความรู้ความสามารถมาก   และอยู่ในวัยท างาน  ซึ่งมีความรู้ซึ่ง
ต้องการการเติมเต็มประสบการณ์  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และสอนตรงตามวิชาเอกของตนเอง และโรงเรียนมีครูที่เพียงพอ ด้านการเงิน โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายเงินที่
เป็นระบบ  การท างานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่
พอเพียง มีวัสดุสื่ออุปกรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน  แต่ยังมีจุดอ่อนที่การใช้งาน
เทคโนโลยี  และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน  ยังไม่ครอบคลุมไม่สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
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ได้เพียงพอ   ในด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการประสานงานที่ดี มี
การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ แต่ยังขาดการประสานข้อมูลเพื่อจัดใช้ร่วมกัน 

สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP ) 

รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อม

ภายนอก 
น  าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น  าหนักคะแนนเฉลี่ย 
สรุปผลการวิเคราะห์ โอกาส 

( + ) 
อุปสรรค 

( - ) 
โอกาส อุปสรรค 

S 0.20 2.40 -1.51 0.48 -0.30 0.18 
T 0.35 1.87 -2.21 0.77 -0.23 0.54 
E 0.30 2.15 -1.85 0.64 -0.56 0.09 
P 0.15 3.61 -0.26 0.54 -0.04 0.50 

รวม 1.00   2.44 -1.33 1.31 
สรุปสภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 0.66 

 
สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M ) 

รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อม

ภายใน 
น  าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น  าหนักคะแนนเฉลี่ย 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 0.12 2.69 -1.15 0.32 -0.14 0.18 
S2 0.20 3.99 -0.15 0.80 -0.03 0.77 
M1 0.20 2.77 -1.41 0.55 -0.28 0.27 
M2 0.20 3.98 -0.10 0.80 -0.02 0.78 
M3 0.12 2.14 -1.57 0.26 -0.19 0.07 
M4 0.16 3.64 -0.45 0.58 -0.07 0.51 
รวม 1.00   3.31 -0.73 2.58 

สรุปสภาพแวดล้อมภายใน(2S4M) 1.29 
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การวิเคราะห์ต าแหน่งขององค์กร (Position Analysis) 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยน าค่าคะแนนรวมของ S, W , O ,T  

มาก าหนดจุดหรือวางต าแหน่ง (Position) ลงในแกน SWOT Analysis Chart ดังนี้ 
 

 
 
จากรูปกราฟ   จะเห็นว่าจุดแข็งของปัจจัยภายในอยู่ที่  3.31  จุดอ่อนอยู่ที่  -0.73  และปัจจัยภายนอกโอกาส
อยู่ที่  2.44  อุปสรรคอยู่ที่ -1.33 แสดงให้เห็นว่า ต าแหน่งไข่แดงอยู่ในต าแหน่ง ดาวรุ่ง (STARS) แสดงว่า
โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินการถ้าพิจารณาจากกราฟ 
จะเห็นว่ามีไข่ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของการขยาย  พัฒนาและส่งเสริม  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง กระจาย
โอกาส  สร้างเครือข่าย เสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการแต่ก็มีส่วนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ของสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง  ความแตกต่างของปัจจัยภายในและภายนอกยังมาก  ท าให้ส่วนแกนของไข่ไม่สมดุล  หากมีการ
พัฒนาปัจจัยภายนอกมากขึ้น ก็จะเสริมสร้างให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเข้มแข็ง และจะต้องพยามยามก าจัด
จุดอ่อนภายในโรงเรียนที่มีอยู่  เพ่ือให้การท างานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จต่อไป  
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บทที่ 3 
แนวคิดหลักการการด าเนินการของสถานศึกษา 

 
วิสัยทศัน ์

 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ มุ่งพัฒนาคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐาน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์โรงเรียน 
1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมคนไทย  12  ประการ  

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
4. ส่งเสริมครู บุคลากรและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างเท่าทัน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ 

 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

แนวคิดหลัก  ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา 
 ลักษณะการบริหารงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน ก าหนดการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
1. ดา้นผู้เรียน 

1.1 คุณภาพผู้เรียน : คนดี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีผ่านกระบวนการฝึกนิสัย  7  ประการ  ฝึก  ปลูกฝัง  สร้างแรงจูงใจ 
จากภาวะแวดล้อมแบบอย่างที่ดี  ดังนี้ 

1) ฝึกความมีวินัย  : สะอาด  ระเบียบ  ตรงต่อเวลา  สุภาพนุ่มนวล 
2) ฝึกความเคารพ  :  บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์ 
3) ฝึกความอดทน  :  ทนล าบาก  ทนเจ็บไข้  ทนเจ็บใจ  ทนเย้ายวน 
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4) ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม  6  มิติ จากการมีส่วนร่วมของ “บวร”  :  วิชาการ  ศีลธรรม  สังคม  
ด ารงชีวิต  อาชีพ  นันทนาการ 

5) ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  บ้าน วัด โรงเรียน 
6) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน  :  กาย วาจา ใจ 
7) ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  : กาย  วาจา  ใจ 

1.2 คุณภาพผู้เรียน : คนเก่ง จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานด้าน
ผู้เรียนและมาตรฐานของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง 

1.3 คุณภาพผู้เรียน : มีความสุข จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักเรียนมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี 
ปลอดจากยาเสพติดเพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
2. ด้านกระบวนการ 

2.1 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545โดยน้อมน าทฤษฎีตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

2.3 จัดการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3  ห่วง  
พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันตาม  2  เงื่อนไข คือ มีคุณธรรมและมีความรู้ ตามเป้าหมาย  7  ประการของ
โรงเรียนดีประจ าต าบลคือ   

1) ชื่อเสียงดี : โรงเรียนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชน 
2) ใฝ่รู้ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับชาติ 
3) ใฝ่เรียน : อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4) ใฝ่ดี : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5) มีความเป็นไทย : มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6) สุขภาพดี : มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
7) รักงานอาชีพ : ใช้ ICT ได้และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ 

2.4 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
3. ด้านปัจจัย 

3.1 จัดอัตราก าลังบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถและเพียงพอ 
3.2 บริหารและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
3.3 บริหารอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีความพร้อมและเพียงพอ 
3.4 ระดมทรัพยากรและศักยภาพของผู้ปกครองและชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการจัดและพัฒนา

การศึกษา 
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บทที่ 4 
การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จะประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้ย่อมต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงสรุปได้
ดังนี้ 

1. ความเชื่อมโยงระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  รวมทั้งจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีที่คลอบคลุมมิติต่างๆตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อน ากลยุทธ์สู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงเห็นควรก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1  การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่
ละกลยุทธ์เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่การทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป 
  2.2  การประเมินในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินในช่วงระยะแรกของแผน คือ ตุลาคม 
2558–มีนาคม2559 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้เหมาะสม (หากมีความจ าเป็น) 
  2.3  การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน  เป็นการประมวลแผนปฏิบัติการ เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติ
ราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงด าเนินการ 

3. การจัดท ารายงานประจ าปี 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์จัดท ารายงานประจ าปีชองตนเองเพ่ือเผยแพร่และแสดงให้

สาธารณชนทราบถึงข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดในค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ 

 4.  แนวทางการด าเนินงานตามแผน โดย 
  4.1  ผู้รับผิดชอบและกลุ่มเจ้าภาพ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการซึ่งได้รับอนุมัติ 
โดยยึดหลักเป้าหมายแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการ 
  4.2  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมาย และ/หรือกิจกรรมด าเนินการให้ขอ
อนุมัติผู้อ านวยการโรงเรียน โดยเสนอผ่านฝ่ายอ านวยการและแผนงาน 
  4.3  กรณีมีเงินเหลือจ่าย และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายการใช้งบประมาณให้รายงานของอนุมัติ
ผู้อ านวยการโรงเรียน โดยเสนอผ่านกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 สถานศึกษาได้มีการตั้งค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ) ได้มีการลง
นามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
(1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 
4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
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มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4  มาตรฐาน คือ  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
  3..การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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วิเคราะห์ความเชื่อมโยง 4 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2559 กับ  
15 มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2554 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  ประกันคุณภาพภายใน  

พ.ศ. 2559 ( เดิม )พ.ศ. 2554 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) ความสามารถในการอ่าน  

เขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ของแต่และ
ระดับชั้น 

3.2มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษา
อาเซียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
4.1สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 
5.3ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

 2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3.3เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4.2น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
4.3ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
4.4มีความคิดริเริ่มและสร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
6.1วางแผนการท างานและด าเนินการ จนส าเร็จ 
6.3ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 3) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3.4ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

 4) ความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป ตามเกณฑ์ 
10.1หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

5.1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไป ตามเกณฑ์ 
5.4ผลการทดสอบได้ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ
การฝึกงานหรือการท างาน 

6.4มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยม

ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.3ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง  จากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
2.1มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครบ  8  ประการโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

1.4เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ   กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.4ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.2ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
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 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1.5มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
2.3ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

 4) สุขภาวะทางร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

1.1มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
1.2มีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.2เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีคุณลักษณะตามประเด็น
การพิจารณาโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1) การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

8.1ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
14.1จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
14.2ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

 2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1) การวางแผนและการ

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่ม 

10.1หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น 
10.2จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
14.1จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
14.2ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
15.1จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา    

  2.2) พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

8.4ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 
10.4สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้น
ทักษะกระบวนการคิดจนสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
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  2.3) บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน  ทันสมัย  น าไป
ประยุกต์ใช้ได้และด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

8.2ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล  ผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
12.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  2.4) การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

11.1ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การดี สภาพแวดล้อม  ร่มรื่นและ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
11.2จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
11.3จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม 
13.1มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

 3) การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

8.5นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
8.6ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
9.1คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
9.2คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ ส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3ผู้ปกครองและ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
13.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 4 การก ากับ  ติดตาม  
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

8.3ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
8.6ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 )  9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ ส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3 ผู้ปกครองและ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 1) การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 

1.6สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา / 
นันทนาการตามจินตนาการ 
7.1ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  ทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7.2ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
7.3ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการ ทางสติปัญญา โดยเน้นกระบวนการคิด 
7.4ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
7.8ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
7.9ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
10.4สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้น
ทักษะกระบวนการคิดจนสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
11.1ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่ใช้การดี สภาพแวดล้อม  ร่มรื่นและ
มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

   11.2จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
11.3จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม 
13.1มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
14.1จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
14.2ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
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 2) การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

9.2คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุ ส าเร็จตามเป้าหมาย 
9.3ผู้ปกครองและ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
10.2จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
10.3จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
10.6จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกผู้เรียน 
13.2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 3) การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

3.3นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
7.5ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
7.6ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.7ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ
ใช้ผลในการปรับการสอน 
10.5นิเทศ ก ากับติดตาม ตรวจสอบและน าผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
15.2ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย   

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

12.1ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.2จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12.3จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
12.5น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12.6จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา  และจุดเน้น ที่ก าหนด 
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
14.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี  ประกันคุณภาพภายใน  
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 มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกได้ระดับคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ  เพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเน้นตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา    
15.2 ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย   

 
การจัดท า MOU โรงเรียนดีศรีต าบล  ตั้งค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ตัวชี วัดความส าเร็จโรงเรียนดีศรี
ต าบล 

วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 

- ประเมินจากโครงการการอ่าน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบวัดทักษะอ่าน-เขียน 
-แบบวัด EQ MQ 

2.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระฯ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 

- ประเมินจากโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบวัด Pre- O-net , O-net 
-แบบวัด EQ MQ 

3.มีผลคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ. 
ที่คะแนนอย่างน้อย 8 

- ประเมินจากคะแนน ตัวบ่งชี้ 5 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบวัดประกันคุณภาพภายใน 
-แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ตัวบ่งชี้ 5 

4.นักเรยีนมีทักษะอาชีพและมีผลผลิต
ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

- ประเมินจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบวัดตามโครงการ 
-แบบวัด EQ MQ 

 5.  ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 สถานศึกษาโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ไดต้ิดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  และต่อสาธารณชนตามที่ ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ปีละ 2 ครั้งได้แก่ 

รอบท่ี  1 รายงานผลการด าเนินงานในระหว่าง  ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561     
และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

รอบท่ี 2 รายงานผลการด าเนินงานในระหว่าง เมษายน 2561–กันยายน 2561 
และรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 
 6.  มาตรการจูงใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ได้น าข้อมูลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมและข้อตกลง
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในมาตรการเชิงบริหารส าหรับเป็นเกณฑ์การพิจารณาให้บ าเหน็จความดี 
ความชอบรางวัลประจ าปี เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา  
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานมัธยมศึกษา  การปฏิบัติงานตามนโยบายตามกลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด  การประเมินผลการท างานตามค าสั่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ  แผนปฏิบัติการประจ าปี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

การจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2561 
ตั งแต่  1  ตุลาคม  2560  สิ นสุด  30  กันยายน  2561 

การจดัสรรงบประมาณ  ปงีบประมาณ  2561 
ยอดยกมา 
จากงบ 60 

งบเงินอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรมพัฒนา 
จ านวน 

เงินท้ังหมด 
งบทั้งหมด ร้อยละของเงินทั้งหมด - 190,340.- 1,157,990.-  1,157,990.-  
วิชาการ 60       94,800.-  

บริหารทั่วไป 30      347,400.-  
ส ารองจ่าย 10      115,790.-  

      รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,157,990.- 

การจัดสรรงบประมาณด้านวิชาการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
/กิจกรรม 

รหัสควบคุม 
โครงการ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม หน้าที ่ เลขคุม 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)  27,000.- ครูแพรฝ้าย 52 01.01 
ทดสอบ PISA 4,000.- ครูสุดาพร  01.02 

2 พัฒนางานแนะแนว
การศึกษา 

แนะแนวและทุนการศึกษา 3,000.- ครูดุลยเทพ 57 02.01 

3 พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3,600.- ครูธนภรณ์ 60 0.3.01 

โรงเรียนธนาคาร - ครูธนภรณ์  03.02 
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์(การศึกษาเพ่ือการมี
งานท า) 

1,800.- ครูสุมิตตา  03.03 
4 พัฒนาทักษะวิชาการ พัฒนาการแข่งขันทักษะวิชาการ 30,000.- ครูยุพาวดี 66 03.01 

6 5 พัฒนาเสริม
สมรรถนะทางกาย 

พัฒนาทักษะการกีฬา(ทักษะทางการกีฬา สพม.) 15,000.- ครูกฤษณชล 69 05.01 
การแข่งขันกีฬาภายใน 7,000.- ครูกฤษณชล  05.02 

 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3,000.- ครูกฤษณชล  05.03 
6 พัฒนางานวิชาการ ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 18,000.- ครูยุพาวดี 73 06.01 

พัฒนางานวัดผลและประเมินผลนักเรียน 150,000.- ครูแพรฝ้าย  06.02 
พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน 4,000.- ครูจารุวัฒน์  06.03 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000.- ครูสุภาพัช  06.04 

7 พัฒนาห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้สู่
มาตรฐาน 

พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน 5,000.- ครูสุดาพร 77 07.01 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2,000.- ครูสุดาพร  07.02 
ปลอดการอ่านไม่ออก 500.- ครูสุดาพร  07.03 

8 พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
(ค่ายธรรมะ+ไหว้ครู+คนดีศรีคูซอด) 

5,000.- ครูศิลา 81 08.01 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000.- ครูวราภรณ์  08.02 

ส่งเสริมงานกิจกรรมสภานักเรียน 1,800.- ครูเกรียงศักดิ์  08.03 

พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 4,000.- ครูเกรียงศักดิ์  08.04 
เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 2,500.- ครูศิลา  08.05 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี เลขคุม 

9 พัฒนาโรงเรียน
คุณภาพ 

โรงเรียนสีขาว 4,000.- ครศูิลา 86 09.01 
โรงเรียนสุจริต 1,500.- ครูสอิ้งทิพย์  09.02 
ค่านิยม 12 ประการสู่การปฏิบัติ 1,000.- ครูเกรียงศักดิ์  09.03 

10 พัฒนางานฝ่าย
บริหารทั่วไป 

พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 5,000.- ครูชินโชต ิ 91 10.01 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย 1,000.- ครูกิตติชัย  10.02 
ค่าจ้างเหมาบริการ 156,000.- ครูชินโชต ิ  10.03 

11 
 

พัฒนางานอาคาร
สถานที่ 

พัฒนางานอาคารสถานที่ 100,000.- ครูชินโชติ/ครูศกัดิ์ศร ี 94 11.01 
พัฒนางานโภชนาการ 500.- ครูศักดิ์ศรี  11.02 
พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 9,000.- ครูกิตติชัย  11.03 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ (ค่าจัดท าวารสาร 3,000.- ครูสุภาพัช  12.02 

12 พัฒนาการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และประชาสัมพันธ์ 

พัฒนาการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  3,000.- ครูภูริตา 97 12.01 
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ DLIT  DLTv 15,000.- ครูภูริตา/ครูสุภาพัช  12.02 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 3,000.- ครูสุภาพัช  12.03 

13 พัฒนาระบบงาน
แผนงานและประกัน
คุณภาพ 

พัฒนาระบบงานแผนงานและประกันคุณภาพ 1,400.- ครูภูริตา 102 13.01 

14 พัฒนางานพัสดุ จัดหาพัสดุกลาง  40,000.- ครูสอิ้งทิพย์ 105 14.01 
ซ่อมแซมพัสดุกลาง 10,000.- ครูสอิ้งทิพย์  14.02 

15 พัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 20,000.- ครูศิลา 108 15.01 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(พิธีราชสดุดี,ทบทวนค า
ปฏิญาณ,สวนสนาม) 

4,000.- ครูยุพาวดี  15.02 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 45,000.- 

.- 
 

ครูยุพาวดี  15.03 
16 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000.- ครูสุดาพร 112 16.01 
พัฒนาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ 3,000.- ครูดุลยเทพ  16.02 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3,000.- ครูดุลยเทพ  16.03 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2,000.- ผอ.สมยศ  16.04 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8,000.- ครูชินโชต ิ  16.05 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3,000.- ครูกิตติชัย  16.06 

พัฒนาการจัดการเรียนรู้งานเกษตร 2,000.- ครูธนภรณ์  16.07 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้คหกรรม 3,000.- ครูสุมิตตา  16.08 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 4,000.- ครูศิลา  16.09 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 3,000.- ครูกฤษณชล  16.10 

รวม 16  โครงการวิชาการ รวมงบประมาณด้านวิชาการ 694,800.-   

     



 

 

บ ฝ่าย/งาน การจัดสรรงบประมาณด้านบริหารทั่วไป งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รหัสควบคมุ
โครงการ 

17 
 

การบริหารจัดการ
ส านักงาน 

สาธารณูปโภค (ค่าน้ าค่าไฟ ค่าโทร ค่าฯ) 100,000.- ครูวิจัย 117 17.01 
ปรับปรุงงานธุรการ 1,000.- ครูพีรธร  17.02 

18 พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร 29,000.-  ครูสุมิตตา 120 18.01 
จ้างครูอัตราขาดแคลน 36,000.- ครูสุมิตตา  18.02 
ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 12,000.-  ครูสุมิตตา  18.03 

19 บริหารจัดการอาคาร
สถานที่ 

ปรับปรุงหอประชุมและห้องเรียนคุณภาพ 119,400.- ครูศักดิ์ศรี 124 19.01 

รวม 3 โครงการบริหารฯ รวมงบประมาณด้านบริหารทั่วไป 347,400.-  

รวมงบประมาณ 1,042,200.-  

งบส ารองจ่าย  ร้อยละ  10 115,790.-  

รวมงบประมาณทั งสิ น 1,157,990.-  
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หน้า 
โครงการ ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน .................................................................................................... 52 
โครงการ พัฒนางานแนะแนวการศึกษา ............................................................................................................. 57 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .......................................................... 60 
โครงการ พัฒนาทักษะวิชาการ ........................................................................................................................... 66 
โครงการ พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ........................................................................................................ 69 
โครงการ พัฒนางานวิชาการ .............................................................................................................................. 73 
โครงการ พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน ........................................................................................ 77 
โครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ....................................................................................................... 81 
โครงการ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ....................................................................................................................... 85 
โครงการ พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป ....................................................................................................................... 90 
โครงการ พัฒนางานอาคารสถานที่..................................................................................................................... 93 
โครงการ พัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ................................................................. 96 
โครงการ พัฒนาระบบงานแผนงานและประกันคุณภาพ ................................................................................... 101 
โครงการ พัฒนางานพัสดุ ................................................................................................................................. 104 
โครงการ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................................................................................................. 106 
โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน......................................................................................................... 109 
โครงการ บริหารจัดการส านักงาน .................................................................................................................... 114 
โครงการ พัฒนาบุคลากร ................................................................................................................................. 117 
โครงการ ปรับปรุงหอประชุมและแหล่งเรียนรู้ .................................................................................................. 121 

 
 
 



 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561  (โครงการที่  1) 

โครงการ  ยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ  งานวัดและประเมินผลการเรียน 
โครงการ     ใหม่      ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้สอดคล้องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2571) ซึ่งเน้นในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  กลยุทธ์ที่  1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ข้อที่ 5 ที่เน้นผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอผลงานด้วย
วิธีต่าง ๆ ได้  ผู้เรียนมีความสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ได้  และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ.  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นและตอบสนองต่อนโยบาย
ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-net  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3และระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ  6 

2.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกระดับชั้นให้ได้ ร้อยละ 100 
2.4 เพ่ือรักษาคุณภาพการประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  ตัวบ่งชี้ที่  5  ให้ได้คะแนน  8  ขึ้นไป 
2.5 เพ่ือสร้าง ผลิต วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ทุกระดับชั้น 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

 1) นักเรยีนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จ านวน 193 คน ร้อยละ 80  ได้รับการสอนเสริมความรู้เพ่ือ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถเตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบทุกระดับชั้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสอนเสริมแบบติวเข้มและการกวดวิชา โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากภายใน/ภายนอกสถานศึกษา 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  24  คนร้อยละ 100 มีการผลิตสื่อ นวัตกรรมการสอนคนละ  
1 ชิ้น/1 ภาคเรียน เพ่ือใช้ในการสอนเสริมความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1- 
ม.6  ให้สูงขึ้น 



 

3.2  ด้านคุณภาพ 
   1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ได้รับการสอนเสริมแบบติวเข้ม
และการกวดวิชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้นและมีผลการทดสอบข้อสอบ คะแนนผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 
50 ทุกคนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางอย่างน้อยร้อยละ 50 ขึ้นไป 

2)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการร้อยละ 80 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560–กันยายน  2561 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   

 
5.  วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมด าเนินการ ดังนี้  เสนอโครงการให้ผู้อ านวยการโรงเรียนให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1  “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)”   
1.ขั้นเตรียมการ (P) ปีการศึกษา  ฝ่ายวิชาการ 
1.1ประชุมครูกลุ่มสาระฯ เพ่ือวางแผนก าหนดปฏิทินมอบหมายบุคลากร 2560  
1.2 เชิญวิทยากร   
2. ขั นด าเนินการ (D)   
2.1 ด าเนินการค่ายติวเข้ม เสริมความรู้สอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ธันวาคม 2560  
2.2 สอบวัดความรู้ Pre  O-net  ม.3  และ  ม.6  ระดับละ  3  ครั้ง  เพื่อวิเคราะห์
คัดกรองนักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- กุมภาพันธ์ 
2561 

 

3. ขั นติดตามประเมินผล (C)   
3.1  ติดตามการด าเนินงาน  สรุปผลการด าเนินงาน  สรุปผลการสอบ  วิเคราะห์ผล  คณะกรรมการ 
3.2  ส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน  นิเทศ 
4.  ขั นปรับปรุงและพัฒนา (A)   
4.1  น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงกิจกรรม   
4.2   น ากิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป   
กิจกรรมที่  2  ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
1.ขั้นเตรียมการ (P) 2560  
1.1ประชุมกลุ่มสาระฯ แจ้งนโยบายปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะวิธีการสอน และวิธีการสร้างสื่อ นวัตกรรม หลักเกณฑ์
การฝึกทักษะ 

 
 

 

1.2  ครูในกลุ่มสาระฯ วางแผนและเตรียมการจัดท าเอกสารประกอบการฝึกทักษะ/
ผลิตสื่อ 

  

1.3  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  เสนอแผนขออนุมัติ   
2. ขั นด าเนินการ (D) มิ.ย. 60 - ก.พ. 61  
2.1ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนที่ขออนุมัติ   
2.2  ใช้สื่อและนวัตกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน   
3. ขั นติดตามประเมินผล (C) 28 ก.ย. 61 คณะกรรมการ 
3.1 ประเมินผล สื่อนวัตกรรมด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  นิเทศ 



 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3.2  สรุปรายงานผลการปฏิบัติโครงการ/รายงานวิจัย ในชั้นเรียน/ส่งนวัตกรรมที่
ผลิตและสร้างขึ้น 

  

4.  ขั นปรับปรุงและพัฒนา (A) ปีการศึกษา 2560  
4.1  น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงกิจกรรม   
4.2   น ากิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป   
กิจกรรมที่  3“ทดสอบวัดความรู้และทักษะ” ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
1.ขั้นเตรียมการ (P) พ.ค. 61  
1.1ประชุมกลุ่มสาระฯ วางแผน/ก าหนดวันทดสอบด้วยข้อสอบที่มีมาตรฐานทุก
ระดับชั้น 

  

1.2  ครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมกันออกแบบสร้างเครื่องมือวัด/แบบทดสอบ   
2. ขั นด าเนินการ (D) ก.ค. 61– ต.ค. 61  
2.1ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ   
3. ขั นติดตามประเมินผล (C) ก.ย. 61 คณะกรรมการ 
3.1  ประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อติดตามงานเป็นระยะสรุปประเมิน รายงานผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม ผลการทดสอบ 

 นิเทศ 

4.  ขั นปรับปรุงและพัฒนา (A) ปีการศึกษา2561  
4.1  น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงกิจกรรม   
4.2   น ากิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป   
กิจกรรมที่ 4  “ทดสอบ  PISA” มิ.ย. – ก.ย. 61 ฝ่ายวิชาการ 
1.ขั้นเตรียมการ (P) มิ.ย.61  
1.1ประชุมครูกลุ่มสาระฯ วางแผนก าหนดปฏิทินมอบหมายบุคลากรทุกระดับชั้น   
2. ขั นด าเนินการ (D) มิ.ย. 61- ก.ย. 61  
2.1 ด าเนินการเสริมความรู้สอนเสริมมุ่งสู่การทดสอบ  LAS,  Pre O net  PISA   
3. ขั นติดตามประเมินผล (C)  คณะกรรมการ 
3.1  ติดตามการด าเนินงาน  นิเทศ 
3.2  ส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน   
4.  ขั นปรับปรุงและพัฒนา (A) ปีการศึกษา 2561  
4.1  น าผลการปฏิบัติมาปรับปรุงกิจกรรม   
4.2   น ากิจกรรมที่ปรับปรุงแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป   

 
6. งบประมาณ 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
เงินงบประมาณ อ่ืน ๆ รวม 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) 
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
ทดสอบวัดความรู้และทักษะ 
ทดสอบ PISA 

15,000 
 
 

4,000 

 15,000 
 
 

4,000 

 

รวมทั งสิ น 19,000  



 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่  5 
 2) นักเรียนได้รับความรู้ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  ร้อยละ  100 
 3)  ครูมีนวัตกรรม เครื่องมือที่มีคุณภาพในการสอนแบบปรับเปลี่ยนวิธีสอน  ร้อยละ  100 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. มีศูนย์การเรียนการสอนที่มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้   
2.  มีนวัตกรรม  วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง

พอเพียง  
3. ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อมีเอกสารประกอบการสอนเสริม

ความรู้ 
4. นักเรียนได้รับการสอนเสริมและทดสอบเพ่ือพัฒนาความรู้สู่การสอบ  
5.  นักเรียนระดับ  ม.1  ที่รับเข้าใหม่แล้วส ารวจ พบว่าขาดทักษะด้าน

การอ่านและเขียนได้รับการฝึกทักษะพัฒนาด้านการอ่านและเขียน 
มีทักษะอ่านออกเขียนได้เท่ากับเด็กปกติ 

6.  นักเรียนระดับ ม.2  และ  ม.3  ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และเขียนต่อยอดจากระดับ ม.1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

7.  นักเรียนทุกระดับชั้นมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตาม
โครงการอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.รายงานผล 
4.ประเมินโครงการ 
5.จ านวนนักเรียน 
6.แบบทดสอบ 
 

1.แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
2.แบบรายงานผล
การด าเนินการ 
3.แบบประเมินผล
โครงการ 
4.แบบลงทะเบียน 
5.แบบทดสอบ 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างมี

ประสิทธิภาพร้อยละ  100   
2. มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่

เพียงพอร้อยละ  100 
3. ครูได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อเพ่ือใช้พัฒนาการสอน

ได้อย่างมปีระสิทธิผล ร้อยละ 100 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5. โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
6. นักเรียนในระดับ ม.1 ที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ 50 
7.นักเรียนในระดับ  ม.2,  ม.3  ที่รับการพัฒนาต่อเนื่องมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ  50 

 
1.การรายงานผล 
2.การประเมินผล
โครงการ 

3.ผลการประเมินการ
สอบ NT 

4. ผลคะแนนตามตัว
บ่งชี้ที่  5  สมศ. 

6. การสอบวัดความรู้
ระดับชาติ (O-net) 
7. การสอบ Pre O-
net 

 
1.แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2.แบบรายงานผล
โครงการ 
3.แบบประเมินผล
โครงการ 
4. แบบทดสอบ 
LAS 
7.ข้อสอบ O-net 
8. ข้อสอบ Pre 
O-net 

 



 

 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
 

        (นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ)   
หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน  

  
  
(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
         (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ)            (นายสมยศ  หลักบุญ) 
            หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  2) 

โครงการ พัฒนางานแนะแนวการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักการและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ 
และความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ดังนั้น  การศึกษาต้องเป็นกระบวนการที่ส่ง
เสรืมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนตามความถนัดและความสนใจ  ซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ หรือใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึง 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 1)  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 
 2)  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนค้นพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น  อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
4.  สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 
5.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั นตอน เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  
สร้างความตระหนัก และเห็น
ความส าคัญของการศึกษา 

ครูทุกคน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2560 
 
 
 

มกราคม 2561 
 

งานแนะแนว 
 
 
 
 
งานแนะแนว 



 

กิจกรรม/ขั นตอน เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท าส ามะโนประชากรในเขตบริการ
ในกลุ่มอายุ 13-18 ปี  ส ารวจข้อมูล
นักเรียน 
3. ส ารวจข้อมูลนักเรียน 
4. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
แนะแนวและการให้บริการค าปรึกษา 
5. บริการให้ค าปรึกษาและติดตามผล
การให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ 
7. ออกแนะแนวเคลื่อนที่ในพ้ืนที่บริการ 
8. ติดตามผลนักเรียน ม.3 , ม.6 
9. บริการให้ค าปรึกษา 
10. ประเมินผลสรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงาน 

นักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการ 
นักเรียนทุกคน          
มีเอกสารการ
บริการให้
ค าปรึกษา 
นักเรียนทุกคน 
ม.3 , ม.6 
ป.6 , ม.3             
เขตพ้ืนที่บริการ 
ม.3 , ม.6 
มีข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
- 

500.- 
 

500- 
 

1,000.- 
2,000.- 

 
- 
- 
- 

มิถุนายน 2561 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
มกราคม 2561 
กุมภาพันธ์ ถึง 
มีนาคม 2561 

พฤษภาคม 2561 
กันยายน 2561 
กันยายน 2561 

 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
 
งานแนะแนว 
 
งานแนะแนว 
 
งานแนะแนว 
 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 
งานแนะแนว 

รวมทั งสิ น 3,000.-  
 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ บ.กศ. อ่ืนๆ รวม 

พัฒนางานแนะแนวการศึกษา   3,000   3,000  

รวมทั งสิ น 3,000.-  

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1 ฝ่ายวิชาการ 
 7.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ทุกคน 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนสามารถค้นพบความถนัด  ความสามารถและความสนใจของตนเอง  และสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 8.2 นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากยิ่งขึ้น 
 8.3 สามารถให้บริการและให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นักเรียน บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาท่ีมาติดต่อใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
 8.4 มีข้อมูลการบริการให้ค าปรึกษา และงานแนะแนว 
 
9  การติดตามและประเมินผล 
 9.1 ข้อมูลการใช้บริการให้ค าปรึกษา และงานแนะแนวด้านต่าง ๆ 
 9.2 ข้อมูลการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 



 

ตัวชี วัด เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

อัตรานักเรียนศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น นับสถิติการศึกษาต่อ สถิตินักเรียนศึกษาต่อ 

 

 (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
          (นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์)  
              งานแนะแนว 

  

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)           (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 



 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561  (โครงการที่  3) 

โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ     นางธนภรณ์  ค าสุมาลี 
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกิดข้ึน  ท าให้การพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่มีเสถียรภาพ และไม่มีความ
ยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมขององค์กร ภูมิสังคมของประเทศหรือความพร้อมของคนและระบบ นอกจากนี้
แล้วการหวังพ่ึงพิงความรู้ เงินลงทุนหรือตลาดภายนอกประเทศมากเกินไป โดยไม่เตรียมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้
พร้อมรับความเสี่ยงและความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอก จนกลายเป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม จนกระทั่งเกิดปัญหาทางสังคม ความหย่อนยานทางศีลธรรม ความเสื่อมสลายของวัฒนธรรมที่ดีของ
สังคมไทยตลอดจนความเสื่อมโทรมของวัฒนธรรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการประมวลพระราชด ารัสเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือเป็นแนวคิดใหม่ใน
การพัฒนาประเทศ และได้สรุปเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชานุญาตใช้เป็นกรอบ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่น าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบการบริหารเน้นการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมแห่งการเรียนรู้   อันเป็นภูมิคุ้มกันคนให้มีความรู้ทันและพร้อมเผชิญต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในและภายนอก 
 เพ่ือด าเนินการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจั ง และสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551-2552 ที่ก าหนดขับเคลื่อนกลยุทธ์ในปี 
พ.ศ. 2560 ไว้ในกลยุทธ์ที่2 คือ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน และเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการพัฒนางานจึงน าหลักการดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความพอเพียงต่อไป 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 หลักการ
จัดการศึกษา  ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  โดยมีความเชื่อว่า  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้  
ดังนั้น การศึกษาต้องเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตามศักยภาพ และเต็มตามศักยภาพ  
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของ
ผู้เรียน มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะการท างาน โดยใช้กระบวนการคิด และประสบการณ์ 
แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลากหลายนอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติจริงก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเห็นประโยชน์การเรียนรู้อันส่งผลการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือการลดเวลาเรียนภาควิชาการ 
ลงแต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักท่ีเด็กๆควรเรียนรู้ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการออกแบบ 
การเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนโยบาย 



 

การลดเวลาเรียนดังกล่าวจึงน ามาสู่การปฏิบัติโดยก าหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการถึงเวลาบ่าย  2  
โมงครึ่งหรือเวลา  14.30  น. แต่เวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามก าหนดของแต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น
ช่วงบ่าย  4  โมงหรือเวลา  16.00  น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่างหลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่ง
นักเรียนยังคงอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆให้นักเรียนปฏิบัติและควรเป็นกิจกรรมที่มี
ความหลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ าใจต่อกันการท างานเป็นทีมและที่ส าคัญควรมี
กิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเองซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษมีความสามารถ
ในแบบฉบับของตนเองการจัดกิจกรรมไม่จ าเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกันบางกิจกรรม
สามารถศึกษาหรือท าร่วมกันหลายระดับชั้นได้เพ่ือให้เด็กๆรู้จักปรับตัวการช่วยเหลือดูแลกันการมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนหลายช่วงวัยโดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับ
เด็กไทยต่อไป 

การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ของไทยนั้นสอดคล้องกับของหลายประเทศที่เป็นผู้นาด้านการศึกษาของโลกท่ีเห็นพ้องกันกับ
แนวคิดส าคัญในศตวรรษท่ี 21 เรื่องของจิตส านึกต่อโลกความรู้พื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพความรู้พื้นฐานด้าน
พลเมืองสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21อันได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีทักษะการท างานทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริง (กับครอบครัวโรงเรียนชุมชนรัฐและ
ประเทศชาติ) โลกก าลังเปลี่ยนแปลงคนท่ีมีความรู้และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้เท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีส่วนร่วมในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกิจกรรม/โครงการต่างๆที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 2.2  เพ่ือให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับค าขวัญของโรงเรียน คือ เรียนดี เล่น
ดี มีระเบียบวินัย น้ าใจสูง 

2.3  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริต 
 26 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริงสู่การสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม 
          2.7  เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน  
 2.8เพ่ือพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นรู้จักในระดับต่าง ๆ   

 
3. เป้าหมายโครงการ 

3.1  ด้านปริมาณ 
1) นักเรียน   จ านวน 193 คน 
2) คร ู    จ านวน 21 คน 
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  7  คน 

3.2  ด้านคุณภาพ 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  



 

ได้มีส่วนร่วมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 
5. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม / ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.2 ประชุมคณะครูเพ่ือก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการจัดการด าเนินการ 
1.3แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

กันยายน  2560 ครูธนภรณ์  ค าสุมาลี 

2. ขั้นด าเนินการ(Do) 
2.1  จัดท าโครงการ 
2.2 ก าหนดวิธีและกิจกรรมในการด าเนินการ 

 
ตุลาคม  2560ถึงกันยายน 2561 
 

ครูธนภรณ์  ค าสุมาลี 
ฝ่ายวิชาการ 

-  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ 
 โรงเรือนเพาะเห็ด 
 การปลูกพืชผักสวนครัว 
 การเลี้ยงปลา 

สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2561 นางธนภรณ์  ค าสุมาลี 

-  กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
 การฝากถอนเงิน 
 การท าบัญชี 

ตลอดปีการศึกษา นางธนภรณ์  ค าสุมาลี 

-  กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 ระดมทรัพยากร/องค์ความรู้/สถานที่
ฝึกงาน  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
 ให้ความรู้  ครู-แผนการจัดการเรียนที่
สอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าสื่อการ
เรียน 
นักเรียน-การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/การ
อบรม/การศึกษาดูงาน  การสร้างชิ้นงานตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 น าสู่การปฏิบัติ  ครู- จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
นักเรียน-ปฏิบัติชิ้นงานพัฒนาต่อยอด จัดท า
โครงงาน 
 สืบสานสู่ชุมชน  นักเรียน- เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ ส่งประกวดโครงงาน จัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

 นางสุมิตตา  เกษร 
คณะกรรมการการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท า 



 

กิจกรรม / ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
 ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน 
 สอบถามความสนใจและความ
ต้องการของนักเรียนกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 
 ประกาศกิจกรรมและรับสมัคร
นักเรียน 
 ประชุมชี้แจงนักเรียน  ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการฯ 
 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 

ตลอดปีการศึกษา นางยุพาวดี  ขาววิเศษ 

3. ติดตามก ากับและประเมินผล(Check) มีนาคม2560- กันยายน  2561 คณะกรรมการนิเทศ 
4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
(Action) 

ตลอดปีการศึกษา ครูธนภรณ์  ค าสุมาลี 

5. ขั้นวางแผนแก้ไขปรับปรุง (re Plan) เมษายน – พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ 
6. ติดตามก ากับและประเมินผล(Check) สิงหาคม – กันยายน 2561 คณะกรรมการนิเทศ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา(Action) กันยายน 2561 ครูธนภรณ์  ค าสุมาลี 

 
6. งบประมาณ 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
เงินงบประมาณ อ่ืน ๆ รวม 

การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนธนาคาร 
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

3,600 
 
- 

1,800 
- 

- 3,600 
 
- 

1,800 
- 

 

รวมทั งสิ น 5,400.-  
 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายอ านวยการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ มีส่วน
ร่วมในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

 
 



 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

-  นั ก เ รี ย น  ค รู  ผู้ ป ก ค ร อ ง  แ ล ะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อย่างน้อย
ร้อยละ  90 มีส่วนร่วมในการน าหลัก
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเ พียง ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1.สรุปองค์ความรู้การประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการด าเนินชีวิต 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
3.การสังเกต 
4.สอบถาม 
5.รายงานผล 
6.ประเมินโครงการ 
7.แบบทดสอบ 
8.นิเทศภายใน 

1. แบบบันทึกความรู้ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  3  ห่วง  2  
เงื่อนไข  4  มิติ 
2. แบบประเมินตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
4.แบบรายงานผลการด าเนินการ 
5.แบบประเมินผลโครงการ 
6.แบบลงทะเบียน 
7.แบบทดสอบ 
8.แบบประเมินหลักสูตร 

ร้อยละความรู้พ้ืนฐานและความถนัด
ของนักเรียนเพิ่มข้ึน 
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมปรับ
ความพร้อมตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียน 
จัดกิจกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียนสอดคล้องกับ
หลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  ค้นคว้า  สังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1. ตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
ความถนัดของนักเรียน 
2. มีแผนการสอน สื่อการสอน 
3. จัดแข่งขันทักษะปฏิบัติสร้าง
อาชีพ 
4. ร่วมแข่งขันทักษะอาชีพและ
น าเสนอเผยแพร่ผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบแจงนับ 
ผลงานนักเรียน 
 

 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.พอประมาณ 

- บริหารงบประมาณไฟฟ้า อุปกรณ์
อย่างประหยัดบริหารเวลาคุ้มค่า 

2.มีเหตุผล 
-บริหารจัดการการท างานให้เป็น
ปัจจุบัน  ต่อเนื่อง  มีร่องรอยหลักฐาน  
น าเสนอและรายงานเพ่ือพัฒนาการ
ประกันคุณภาพร่วมกัน  ท างานเป็น
ทีม 

3.มีภูมิคุ้มกัน 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบล 
คุณภาพกระบวนการฝึกนิสัย  7  ประการ 
1.ฝึกความมวีินัย  : สะอาด  ระเบียบ  ตรงต่อเวลา  สุภาพนุ่มนวล 
2.ฝึกความเคารพ  :  บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์ 
3.ฝึกความอดทน  :  ทนล าบาก  ทนเจ็บไข้  ทนเจ็บใจ  ทนเย้า
ยวน 
4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม  6  มิติ จากการมีส่วนร่วมของ “บวร”  :  
วิชาการ  ศีลธรรม  สังคม  ด ารงชีวิต อาชีพ  นันทนาการ 
5.ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  บ้าน วัด โรงเรียน 
6.สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน  :  กาย วาจา ใจ 
7.ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  : กาย วาจา ใจ 
 



 

 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางธนภรณ์   ค าสุมาลี)            (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ)  
              หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
      (นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 
 
 

 

- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตโดยใช้ประโยชน์จากการฝึก
ปฏิบัติ อุปกรณ์วิธีการท างาน  

4. เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความใฝ่เรียนรู้มีวินัยขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

5. เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  
สังเกตความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด 
ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา 
สู่การพัฒนา  4  มิติ  เศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพตามเป้าหมาย 7 ประการของโรงเรียนดีศรีต าบล 
1.ชื่อเสียงดี : โรงเรียนมคีุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชน 
2.ใฝ่รู้ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับชาติ 
3.ใฝ่เรียน : อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4.ใฝ่ดี : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.มีความเป็นไทย : มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6.สุขภาพดี : มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
7.รักงานอาชีพ : ใช้ ICT ได้และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ 
 



 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561  (โครงการที่  4) 

โครงการ  พัฒนาทักษะวิชาการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางยุพาวดี  ขาววิเศษ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการ  และจุดหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ          
และความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และนอกจากนี้         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยมีความเชื ่อว ่าผู ้เร ียนทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาได้ ด ังนั ้น การศึกษาต้อง เป็น
กระบวนการส่งเสริมให้ผ ู้เรียนได้สามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถตามช่วงชั้น 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามช่วงชั้น  เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ตามความรู้  

 

3 เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

 1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 
  2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางทุกคน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นพิเศษ 

3.1  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนค้นพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
  2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 
 

4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  สถานที่จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 
 

5.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม พัฒนาการแข่งขันทักษะวิชาการ 
1. ประชุมชี้แจงครู-อาจารย์ 
2. จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใน
โรงเรียน 
3. แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2561 
4. ตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับภาคฯปีการศึกษา 2560 

 
สิงหาคม – กันยายน 2560 

ตุลาคม 2560–กันยายน 2561 
กรกฎาคม– ธันวาคม 2561 
ธันวาคม 2560– มกราคม 

2561 
มกราคม – มีนาคม 2561 

 
ตุลาคม 2560– มีนาคม 2561 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
เป็นตัวแทนระดับเขต
พ้ืนที่ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
เป็นตัวแทนระดับภาคฯ 
ฝ่ายวิชาการ 



 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

5. ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2560 
6. ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
7. สรุปผล/รายงานผล 

ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ 

 

6.  งบประมาณ 
กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ๆ รวม 

1. แข่งขันทักษะวิชาการระดับโรงเรียน 
2. แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
3. แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคฯ 
4. แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ 

 
 

30,000 
 

 30,000  

รวมทั งสิ น 30,000.-  
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1 ฝ่ายวิชาการ   7.2 ฝ่ายอ านวยการ 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ
จังหวัดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับที่สูงขึ้น 
 

9. การติดตามและประเมินผล 
 9.1 ประเมินความก้าวหน้า  2  ครั้ง  เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 9.2 ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 

ตัวชี วัดผลส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่ ภูมิภาค 
และประเทศ 

นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ทีเ่ข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผ่านเกณฑ์
การวัดระดับคุณภาพผลงานการ
แข่งขัน 

-เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ
ผลงานการแข่งขัน ระดับโรงเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

  
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  

          (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ)  
            หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)            (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

 



 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561(โครงการที่  5 

โครงการ  พัฒนาส่งเสริมสมรรถนะทางกาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร 
ประเภทโครงการ ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง  มีความอดทน  มีความยุติธรรม  มีน้ าใจนักกีฬา  มีความสามัคคีในหมู่คณะเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้าน
กีฬาของผุ้เรียนให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร่วมกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะทางกายนี้ขึ้น 

การเรยีนการสอนรายวิชาพลานามัยจะสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬา   เพราะกีฬานอกจากจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา  ด้านทักษะ สุขภาพและพลานามัยที่
สมบูรณ์  ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   สร้างความสามัคคี   รักสถาบันตนเองแก่นักเรียนและรักการ
ออกก าลังกาย เป็นประจ า  อย่างยั่งยืนส่งผลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้เป็นผู้ที่มี
ศักยภาพทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
2.3 เพ่ือพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน 
2.4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี รับผิดชอบและท างานเป็นหมู่คณะ 
2.5 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ในการอยู่รวมกันในสังคม 
2.6 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา ให้มีมาตรฐาน  เพ่ือเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน 
2.7 เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย การปฐมพยาบาล  การดูแล ผู้

เจ็บป่วยเบื้องต้น 
2.8 มียาสามัญประจ าบ้าน และเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น พร้อมให้บริการตลอดเวลา 
2.9 เพ่ือให้นักเรียน  ครู  บุคลากรได้รับบริการเก่ียวกับสุขภาพ อนามัยและการดูแลตนเอง 
2.10 นักเรียน ครู บุคลากรได้รับบริการจากห้องพยาบาลที่มีความสะดวกในการบริการ เกิดประสิทธิภาพ         

ในการท างานและการบริการ  โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ อนามัย 
2.11 จัดส่งนักเรียนที่มีอาการป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหรือโรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
3 เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 



 

  2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางทุกคน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นพิเศษ 
 

3.1  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนค้นพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 

3) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  สามารถท างานร่วมกันเป็นอย่างดีและส าเร็จลุล่วง 
ตาม เป้าหมายคิดเป็น ร้อยละ 95 

4)นักเรียนตัวแทนของคณะสีต่างๆ  ทุกคนได้ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา  และแสดงออก  อย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถคิดเป็น ร้อยละ 95 
 5) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
 6) ได้นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
 7) นักเรียน ครู บุคลากร  ได้รับบริการเกี่ยวกับสุขภาพ  อนามัย การปฐมพยาบาล การดูแลอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ  สะอาด ปลอดภัย  มีสุขภาพที่ดี 
 8) นักเรียน ครู บุคลากร  ได้รับบริการจากห้องพยาบาลที่มีความสะดวกในการบริการ  เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน  และการบริการ  ส านักงานอนามัยโรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  สถานที่จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน  จังหวัด  เขตพ้ืนที่การศึกษา  ภูมิภาค  ประเทศ 
 

5.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการกีฬา 
 -ประชุมชี้แจงครู-อาจารย์ 
 - รับสมัครนักกีฬา ฝึกซ้อมทักษะกีฬา 
 - รับสมัครครูผู้ฝึกซ้อม/ควบคุมกีฬา 
 -ร่วมแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 
 - แข่งขันกีฬาตามรายการแข่งขันต่างๆ 
 -ประเมินผล สรุปผล/รายงานผล 

กันยายน 2560 
ตุลาคม 2560– กันยายน 

2561 
ตุลาคม 2560– กันยายน 

2561 
ตุลาคม 2560– กันยายน 

2561 
ตุลาคม 2560– กันยายน 

2561 
ตุลาคม 2560– กันยายน 

2561 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูที่สมัครเข้าโครงการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

กิจกรรมกีฬาภายใน 
- จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  โดยการ

แบ่งนักเรียน ครู-บุคลากร ออกเป็น 2 คณะสีคือ
ฟ้า ชมพู  

ธันวาคม 2560 นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร 
คณะกรรมการคณะสี 



 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- กีฬาที่จัดการแข่งขัน  มี ฟุตบอล  ฟุต
ซอล  วอลเล่ย์บอล  เปตอง  เซปักตะกร้อ  เท
เบิลเทนนิส  กีฬาพ้ืนบ้าน  ขบวนพาเหรด 
กองเชียร์  ประกวดเชียร์ลีดแดนซ์  
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ต่างๆ 

จัดให้มีการประชุมคณะสี 
จัดท าสูจิบัตรการแข่งขัน 
จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ใช้ในการ

แข่งขันให้พร้อม 
ประชุมคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ใน

การแข่งขันให้พร้อม 
ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุก

ประเภทตามสูจิบัตร 
สรุปผล รายงาน 

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 - จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
 - ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
 - ส ารวจภาวะโภชนาการนักเรียน 
 - ปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล 
 - จัดซื้อวัสดุส านักงานอนามัยโรงเรียน 
 - ก ากับดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 
 - ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

ตลอดปีการศึกษา นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร 

 

6.  งบประมาณ 
กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืน ๆ รวม 
1. พัฒนาทักษะการกีฬา(แข่งขันกีฬา) 
2. กีฬาภายใน 
3. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

15,000 
7,000 
3,000 

 15,000 
7,000 
3,000 

 

รวมทั งสิ น 20,000.-  
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1 ฝ่ายวิชาการ 7.2 ฝ่ายอ านวยการ 7.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน   7.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกีฬาอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียน  
กลุ่มโรงเรียน  จังหวัดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับภูมิภาคและระดับที่สูงขึ้น 
 



 

9. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี วัดผลส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่ ภูมิภาค 
และประเทศ 

ผลการแข่งขัน -เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพ
ผลงานการแข่งขัน ระดับ
โรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มี
น้ าใจนักกีฬา 

ประเมินจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แบบประเมิน 

สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่มี
เครื่องมือและเวชภัณฑ์ในการ
ให้บริการด้านอนามัยอย่าง
เพียงพอ 

สถิติการใช้ยา  การเจ็บป่วย การให้บริการ
สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่มีเครื่องมือ 
และเวชภัณฑ์ในการให้บริการด้านอนามัย
อย่างเพียงพอ ร้อยละ 80 

แบบบันทึกการเข้าใช้ห้อง
พยาบาล 

ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย 
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 

ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 80 
 

แบบวัดสมรรถภาพทางกาย 

ผู้เรียนดูแลสุขภาพและป้องกัน
ตนเองไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุและ
อุบัติภัย 

ผู้เรียนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยร้อยละ 80 

แบบทดสอบ 

ผู้เรียนมึความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งเสพติด และสิ่งมอม
เมา และไม่เสพสิ่งเสพติด พร้อม
ปลอดจากสิ่งมอมเมา 

. ผู้เรียนมึความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ง
เสพติด และสิ่งมอมเมา และไม่เสพสิ่งเสพ
ติด พร้อมปลอดจากสิ่งมอมเมา ร้อยละ 
80 

แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
ผลการตรวจ 

 
 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  

 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

          (นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร)          (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ)  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา            หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)           (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  6) 

โครงการ  พัฒนางานวิชาการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผดิชอบ  นางยุพาวดี  ขาววิเศษ 
ประเภทโครงการ ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการ  และจุดหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ          
และความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และนอกจากนี้         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยมีความเชื ่อว ่าผู ้เร ียนทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาได้ ด ังนั ้น การศึกษาต้องเป็น
กระบวนการส่งเสริมให้ผ ู้เรียนได้สามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพนอกจากนี้สถานศึกษาต้องจัด
กิจกรรมเพ่ิมเติมทั้งกิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนอ่อน ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เน้นกิจกรรมที่สร้าง
เสริมจินตนาการให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือบริหารจัดการงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
2.3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  กับการสอบวัดผลระดับชาติ 
2.4 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 
2.5 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนตามความถนัดและความสนใจ 
2.6 เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการบริหารการเรียนการสอนและกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
2.7 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
2.8 ส่งเสริมให้ครูจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
2.9 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.10 เพ่ือยกระดับคุณภาพของครูและมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางทุกคน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นพิเศษ 
 3) วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
 4) โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
 5) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

3.1  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนค้นพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 
 3) นักเรียนผลการเรียนควรพัฒนาได้รับการพัฒนาร้อยละ  100 
 4) ฝ่ายวิชาการมีฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียนที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 5) งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ฝ่ายวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
 6) นักเรยีนผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 7) ลดอัตราการออกกลางครัน  ไม่จบพร้อมรุ่น 
 8)  ครูผู้สอนมีหลักสูตรทุกคน 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 
5.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงครู-อาจารย์ 
2. ด าเนินการตามปฏิทินการท างานโรงเรียน 
3. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 
4. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล
นักเรียน 
 ประชุมชี้แจงครู อาจารย์ 
 จัดท าเครื่องมือวัด เอกสาร  หลักสูตร 
คู่มือการจัดกิจกรรมการสอน 
 การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดท า
งานวัดผลประเมินผล 
 ด าเนินการวัดผล 
 วิเคราะห์/สรุปรายงานผล 
5. กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน 
 ประชุมชี้แจงครู อาจารย์ 
 จัดเอกสาร  คู่มือในการท าทะเบียน 
 การจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการจัด
ท างานทะเบียนนักเรียน 
 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
 ประเมินผล/สรุปรายงาน 
6. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ประชุม ทบทวนให้ความรู้เพ่ิมเติมใน
การท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ก าหนดปัญหาหรือจุดที่ต้องการพัฒนา
รายวิชาที่สอน 

สิงหาคม – กันยายน 2560 
ตุลาคม 2560 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวแพรฝ้าย ชัยชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจารุวัฒน์ ไวทยะเสวี 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสุภาพัช  สระโสม 
 
 
 
 



 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ออกแบบการจัดท าหลักสูตร 
 จัดท าหลักสูตร 
 ทดลองใช้เครื่องมือนวัตกรรมหรือวิธีการ
และปรับปรุง 
 ด าเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินความก้าวหน้า 
 ครูผู้สอนสรุปผลการด าเนินการใช้
หลักสูตร 
 ครูผู้สอนจัดท าเอกสาร รายงาน 
 ประเมินผลโครงการ สรุปรายงาน 
 เผยแพร่และจัดเก็บเข้าแฟ้มมาตรฐาน
งานเผยแพร่ปีการศึกษาต่อไป 
7. ประเมินผลอย่างต่อเนื่องนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
8. สรุปผล/รายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2560 - มีนาคม 
2561 

มีนาคม 2561,กันยายน 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการประเมินผล 

 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืน ๆ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ 
2. กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
3. กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน 
4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

18,000 
150,000 
4,000 
2,000 

 18,000 
150,000 

4,000 
2,000 

 

รวมทั งสิ น 174,000.-  
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1 ฝ่ายวิชาการ   7.2 ฝ่ายอ านวยการ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้ส าเร็จ  มีการท างานที่ได้ประสิทธิภาพ  มี
ศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  อันจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษา และการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
 พัฒนาระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 



 

9. การติดตามและประเมินผล 
 9.1 ประเมินความก้าวหน้า  2  ครั้ง  เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 9.2 ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 
 

ตัวชี วัดผลส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอน
ปกติในชั้น 

นักเรียนร้อยละ  100 ที่เข้าร่วม
โครงการผ่านเกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพผลงาน 

-แบบคัดกรองนักเรียน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึก 

มีวัสดุฝึก วัดผลและประเมินผล
การศึกษาเพียงพอ 

สรุปความพึงพอใจ 
สรุปโครงการ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์การพิจารณา 

-แบบนิเทศการท างาน 
-แบบประเมินตามจุดเน้นการ
พัฒนา 

-ครูมีหลักสูตรรายวิชาทุกคน 
- ครูน าหลักสูตรไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
- ครูผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร 

1. ครูมีหลักสูตรรายวิชาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
2. ครูน าหลักสูตรมาพัฒนาการเรียน
การสอนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. ครอูย่างน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

แบบประเมินหลักสูตร รร 
แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระฯ 
แบบนิเทศ 
 

 
  

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
         (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ)  
            หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)            (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 



 

โครงการ/งานประจ าปีงบประมาณ2561 (โครงการที่  7) 

โครงการ  พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานห้องสมุดฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุดาพร  บุญทา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตราที่ 24 บัญญัติไว้ว่า สถานศึกษาต้อง
จัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม  จัดหาหนังสือสื่อการเรียน 
และอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โรงเรียนจึงได้จัดการพัฒนา
ห้องสมุดเป็นห้องสมุดสู่มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นศูนย์วิชาการและแหล่งจัดประสบการณ์
ให้เกิดการเรียนรู้ ให้เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี ้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพ.ศ. 2542  มาตรา 24 จึงไม่เพียงระบุให้สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกั บความ
ต้องการของผู้เรียนเท่านั้น หากยังต้องให้ผู้เรียนรักการอ่าน เพ่ือให้เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย การอ่านเป็น
การแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การตอบสนอง และการ
ใช้จินตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กับการท างานของสมอง  การตอบสนองทางร่าง และอารมณ์  ซึ่งจะ
ส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนประพฤติปฏิบัติของผู้อ่านเอง ด้วยคุณค่าดังกล่าว 
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จึงมุ่งจัดโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิต ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยเกิดจากประเด็นส าคัญ คือ นักเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
เป็นจ านวนมาก ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะ
การอ่านเป็นพ้ืนฐานและหัวใจหลักของการศึกษาในทุกวิชา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้ง
ระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยประกาศนโยบายเร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
และก าหนดมาตรการที่จะท าให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  จึงได้ท าโครงการปลอดการอ่านการเขียนไม่ได้  โดยด าเนินการ  8  กิจกรรม  
ไว้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เกิดการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศห้องสมุดให้น่าใช้บริการดึงดูดความสนใจ 
2.2 เพ่ือจัดหาหนังสือที่ดีท่ีมีคุณภาพ และความต้องการของผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
2.3 เพ่ือจัดระบบให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.6 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 



 

2.7 เพ่ือพัฒนาการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพ 
2.8 เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่าน เขียนค าพ้ืนฐานของแต่ละชั้นเรียนได้อย่างสวยงาม 
2.9 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนานวัตกรรมการสอนในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 1) ครู  จ านวน  21  คน 
 2) นักเรียน  จ านวน  193 คน 

3.2  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆ  รอบตัว 

2) นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูดและเขียน ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3) นักเรยีนร้อยละ  80  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4) นักเรียนร้อยละ  80 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
5) นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการ 
6) นักเรียน ร้อยละ 80 รู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่านหนังสือด้วยตนเองเสมอ 

 
4.  สถานที่ด าเนินการ ห้องสมุดโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 
5.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผน 
2. เสนอของบประมาณ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน 
4. ประชุมก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการตามแผน 
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐษน 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการแสดงหา
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การเรียนรู้โครงงาน การเขียน
รายงาน การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 
  จัดหาหนังสือที่ดีมีสาระเอ้ือต่อการเรียนการสอน ตรง
ตามความต้องการของผู้เรียน 
 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต 
 กิจกรรมอาสาสมัครนักเรียนดูแลห้องสมุด 5 คน 
และอบรมอาสาสมัครนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจงานห้องสมุด
จัดและตกแต่งห้องสมุดจัดกลุ่มหนังสือตามกลุ่มสาระ 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  แข่งขันตอบปัญหา 

ตุลาคม 2560 
 

ธันวาคม 2560 
ธันวาคม 2560 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

งานห้องสมุด 
 

คณะกรรมการ 
 
 

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 



 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  บันทึกการอ่านตลอดปีการศึกษา 
 หอ้งสมุดเคลื่อนที่ตลอดปีการศึกษา 
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริการห้องสมุด 
  จัดบริการป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
    กิจกรรมปลอดการอ่านไม่ออก 
  คัดกรองนักเรียน 
  จัดแผนการสอน นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ 
 จัดท าคู่มือการอ่านการเขียน 
 .จัดท าแบบบันทึก นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
  บันทึกการอ่าน ลายมือสวยงาม อ่านง่าย  
  ประเมิน/สรุปผลประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตร 
8.ประเมินผลการด าเนินงาน 
9. สรุปรายงานผล 

 
.6. งบประมาณ 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
เงินงบประมาณ อ่ืน ๆ รวม 

พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐาน 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ปลอดการอ่านไม่ออก 

5,000.- 
2,000.- 

 
500.- 

- 
- 
- 

5,000.- 
2,000.- 

 
500.- 

 

รวมทั งสิ น 7,500.-  
 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ 
 
8. ผลทึ่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ห้องสมุดมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต 
 8.2 ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสารข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น 
 8.3 การให้บริการและการใช้บริการห้องสมุดสะดวก  รวมเร็ว ถูกต้อง  เป็นระบบ 
 8.4 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 8.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยกระดับสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
 
9. การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลงานการด าเนินงานตามแผนทุก  6  เดือน 



 

ตัวชี วัด เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

  1) นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ  รอบตัว 
2) นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูดและเขียน ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
3) นักเรียนร้อยละ  80  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4) นักเรียนร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 
5) นักเรียนร้อยละ  80  มีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
6) นักเรียนร้อยละ  80  มีความกระตือรือร้น สนใจ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนจากอ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้ามากข้ึน 
7) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

สังเกตพฤติกรรม 
ตรวจบันทึกการอ่าน 
ส ารวจนักเรียนเข้า
ห้องสมุด 
ตรวจเอกสาร 
ผลงาน 
ทดสอบ 
ส ารวจนักเรียนบันทึก
การใช้เครื่องสืบค้น 
สอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
แบบตรวจบันทึกการอ่าน 
แบบบันทึกสถิติ 
แบบประเมินผลงาน 
แบบทดสอบ 
แบบส ารวจ 
บันทึกการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของนักเรียน 
แบบสอบถาม 
 

 
  
 (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสุดาพร  บุญทา) 
             งานห้องสมุด 
  

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน) (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  

 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  8) 

โครงการ  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิลา  มีสุข 
ประเภทโครงการ ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที่  4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการ  และจุดหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา  มุ่งให้ผู้เรี ยนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ          
และความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และนอกจากนี้         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 มุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยมีความเชื ่อ ว ่าผู ้เร ียนทุกคนสามารถเรียนและพัฒนาได้ ด ังนั ้น การศึกษาต้องเป็น
กระบวนการส่งเสริมให้ผ ู้เรียนได้สามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพวิเคราะห์ผู้เรียน  จัดการปรับ
พ้ืนฐานการเรียนรู้ 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2.3 ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน  สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเคารพเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูและผู้มีพระคุณ 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเสียสละในการร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและท้องถิ่น 
2.7 เพ่ือคัดกรองนักเรียนด้านการเรียน 
2.8 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2.9 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.10 เพ่ือให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา 
2.11 เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ฝ่ายกิจการนักเรียนให้มีคุณภาพ ชัดเจน ถูกต้อง 
2.12 เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างเพียงพอ 
2.13 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ 
 1) นักเรียน  ม.1 และ ม.4  รวมทั้ง นักเรียนเข้าใหม่ทุกคนในปีการศึกษา 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทางทุกคน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นพิเศษ 

3.2  ด้านคุณภาพ 
 1) นักเรียนค้นพบความถนัดและพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
 2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 



 

 3) นักเรียนผลการเรียนควรพัฒนาได้รับการพัฒนาร้อยละ  100 
 4)  ผู้เรียนมีความเคารพและเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูและผู้มีพระคุณ 
 5)  ผู้เรียนรู้จักรักษาสิทธิของตนเองตามวิถีประชาธิปไตย 
 6)  ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน  สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
 7) ระบบบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน  มีความสะดวก รวดเร็ว  ถูกต้องมีประสิทธิภาพในการท างาน 
และระดับคุณภาพสูงขึ้น  ร้อยละ 95 เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 
5.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงครู-อาจารย์ 
2. ด าเนินการตามปฏิทินการท างานโรงเรียน 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนต้นกล้า 
4. กิจกรรมค่ายต้นกล้า 
5. ประเมินผลอย่างต่อเนื่องนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
6. สรุปผล/รายงานผล 

มีนาคม 2561 
เมษายน 2561 

พฤษภาคม  2561 
พฤษภาคม  2561 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
คณะกรรมการประเมินผล 

 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืน ๆ รวม 

- กิจกรรมเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน 
 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
 -ค่ายต้นกล้า 

2,500  2,500  

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
      - กิจกรรมย่อยค่ายธรรมะ 
      - กิจกรรมย่อยไหว้ครู 
      - กิจกรรมย่อยปัจฉิมนิเทศ 
      - กิจกรรมย่อยคนดีศรีคูซอด 

5,000  5,000  

-กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ประชุม วางแผน จัดท าปฏิบัติการ 
 ออกค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่  จัดท าคู่มือของ
ครูที่ปรึกษา 
 ประชุมเครือข่ายครูผู้ปกครอง ชุมชน 
 สวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์ 
 พระวิทยากร ครูพระ แสดงธรรมะ 
 จัดส่งนักเรียนแกนน าเข้ารับการอบรมกับ
หน่วยงานอื่นที่จัดข้ึน 

5,000  5,000  



 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
อ่ืน ๆ รวม 

 เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดแบบยั่งยืน 
 เยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง 
-กิจกรรมส่งเสริมงานกิจกรรมสภานักเรียน 
 ประชุมนักเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน 
 ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 จัดป้ายนิเทศผลงานด้านต่าง ๆ ของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 
 ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 
 ประเมินคุณภาพกิจกรรม 
 สรุปและรายงานผล 

1,800  1,800  

-กิจกรรมพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ 
 เสนอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามความจ าเป็นตาม
ระยะเวลา 
 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

4,000  4,000  

รวมทั้งสิ้น 18,300  
 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน 7.2 ฝ่ายวิชาการ     7.3 ฝ่ายอ านวยการ 7.4  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับการปรับพื้นฐานด้านทักษะการอยู่ร่วมกัน  ทักษะชีวิต 

ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนดีในด้านต่างๆได้รับการยกย่องชมเชย เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนนักเรียน 
ฝ่ายกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการใช้งาน  พัฒนางานได้สะดวก รวดเร็ว  ถูกต้อง เพียงพอ 

 
9. การติดตามและประเมินผล 
 9.1 ประเมินความก้าวหน้า  2  ครั้ง  เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 9.2 ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 

ตัวชี วัดผลส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอน
ปกติในชั้น 

นักเรียนร้อยละ  100 ที่เข้าร่วมโครงการผ่าน
เกณฑ์การวัดระดับคุณภาพผลงาน 

-แบบคัดกรองนักเรียน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึก 



 

ตัวชี วัดผลส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
-บันทึกกิจกรรมค่าย 

-ผู้เรียนมีวินัยและความ
รับผิดชอบ 

-ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด และ
สิ่งมอมเมา ไม่เสพสิ่งเสพติดและ
ปลอดจากสิ่งมอมเมา 
-ผู้เรียนไม่เสพสิ่งเสพติด และ
ปลอดจากสิ่งมอมเมา และไม่
แสวงหาผลประโยชน์ 

-ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบร้อยละ 85 
- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา ไม่เสพสิ่งเสพ
ติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา ร้อยละ 90 
-ผู้เรียนไม่เสพสิ่งเสพติด ปลอดจากสิ่งมอม
เมาและไม่แสวงหาผลประโยชน์ร้อยละ 100 

-แบบคัดกรอง 
-แบบประเมิน 
 

-มีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 
-มีการจัดการข้อมูล  สารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ   ครอบคลุมและ
ทันต่อการใช้งาน 
-มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
-ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึง
พอใจผลการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ 
-สถานศึกษามีการจัดองค์กร  
โครงสร้าง และการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 
7. สถานศึกษามีการบริหารงาน  
โดยหลักการมีส่วนร่วม 
8. มีการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ครูและบุคลากรอย่าง
เพียงพอ และจัดสภาพที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

-มีการจัดองค์กร  โครงสร้างและระบบการ
บริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และ
ปรับเปลี่ยน ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
ร้อยละ 95 
-มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน ร้อย
ละ 95 
-มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินการ               
อย่างต่อเนื่อง  ร้อยละ 95 
-มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ร้อยละ 95 
-ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 95 
-สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและ               
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ 95 
-สถานศึกษามีการบริหารงานโดยหลักการมี
ส่วนร่วม 
-มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้ครูและ

บุคลากรอย่างเพียงพอ และจัดสภาพที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 95 

-แบบคัดกรองนักเรียน 
-แบบทดสอบ 
-แบบฝึก 
 

 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
           (นายศิลา  มีสุข)           (นายสมยศ  หลักบุญ) 
     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  9) 

โครงการ พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ     ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ความเจริญทางด้านวัตถุท าให้คนนิยมความสะดวกสบาย  
รวดเร็ว  พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม  สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ท าให้สังคมเกิดความ
เสื่อมโทรม  มีผลกระทบต่อจิตใจและความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเสี่ยงเสพติดสิ่งเสพติด 
ติดเกมส์ มั่วสุม ทะเลาะวิวาท  เล่นการพนัน  หนีเรียน  ชู้สาว  สื่อลามก  วัตถุนิยม  พฤติกรรมเหล่านี้ หากไม่ดูแล
ช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตส านึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามแล้วจะท า
ให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้  
สอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้มอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ  เพือ
การปฏิรูปการจัดการเรียนรู้  เสริมคุณธรรมพื้นฐาน  12  ประการ ได้แก่  1. มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครูบาอาจารย์4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอัน
งดงาม6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่9. มีสติรู้ตัว 
รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี11. มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   การด าเนินกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต  สวนพฤกษศาสตร์  โดยมีกระบวนการ  และจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน  12  ประการแก่นักเรียนและครู 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อตนเอง  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นปฏิบัติจริงสู่การสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม 

2.4 เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน  
2.5 เพ่ือเสริมสร้างโรงเรียนคุณภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  1)  นักเรียน จ านวน 193 คน  และครูผู้สอน จ านวน  26คน 
  2)  นักเรียนและครูผู้สอน  ร้อยละ  100  ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม 



 

  3) นักเรียนและครูผู้สอน  ร้อยละ  100  ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  โรงเรียนสีขาว  โรงเรียน
สุจริต  โรงเรีนยประชารัฐ 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
 1) การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2) นักเรียนผ่านการเรียนรู้ด้านคุณธรรมพ้ืนฐาน  12  ประการ 
 3) นักเรียน  ครูและโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณภาพ 
 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการระดับดีขึ้นไป 
 

4.  สถานที่ด าเนินงาน โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560– 31  กันยายน2561 
  
5.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั นวางแผน/เตรียมการ 
1.1จัดพิมพ์โครงการเพื่อขออนุมัติ 
     1.2 ประชุมหน่วยงานภาคีและเครือข่ายการจัด
กิจกรรม 

  
1 ต.ค. 2560 

 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

2. ขั นด าเนินการ    
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
 บันทึกแผนงานโรงเรียนสีขาว 
 ด าเนินกิจกรรมสู่การปฏิบัติ 
 คัดกรอง/ประเมิน/สรุปรายงาน 

4,000 
 

 นายศิลา  มีสุข 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 บันทึกแผนงานโรงเรียนสุจริต 
 ประชุมก าหนดเกณฑ์  น าสู่การปฏิบัติ 
 ด าเนินกิจกรรมสู่การปฏิบัติ 
 ประเมิน/สรุปรายงาน 

1,500  นางสาวสอิ้งทิพย์  
เทียบคุณ 

กิจกรรมค่านิยม  12  ประการสู่การปฏิบัติ 
 บันทึกเสนอเพ่ือจัดซื้อตามโครงการ 
 ระดมทรัพยากร/องค์ความรู้/สถาที่อบรม 
กิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
 ให้ความรู้  ครู-แผนการจัดการเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม  12  ประการจัดท าสื่อการเรียน 
นักเรียน-การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/การอบรม/
การศึกษาดูงาน  การสร้างชิ้นงาน  
 น าสู่การปฏิบัติ  ครู- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนนักเรียน-ปฏิบัติ
ชิ้นงานพัฒนาต่อยอด จัดท าโครงงาน 

1,000 
 
 
 

 

 
1-10 ต.ค. 2560 
 
 
10 พ.ย. 2560 
 
พ.ย. 2560 – 
ก.ย. 2561 
 
 
สิ้นภาคเรียน 

นายเกรียงศักดิ์  
ศรีขาว 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 



 

กิจกรรม/ขั นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
 สืบสานสู่ชุมชน  คร-ู เผยแพร่ผลงาน  ประกวด
สื่อนวัตกรรมนักเรียน- เผยแพร่ผลงาน  
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
 บันทึกแผนงานโรงเรียนสีขาว 
 ด าเนินกิจกรรมสู่การปฏิบัติ 
 คัดกรอง/ประเมิน/สรุปรายงาน 

4,000 
 

 นายกฤษณชล  
ไฝ่จิตร 

กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ 
 บันทึกแผนงานโรงเรียนประชารัฐ 
 ประชุมก าหนดเกณฑ์  น าสู่การปฏิบัติ 
 ด าเนินกิจกรรมสู่การปฏิบัติ 
 ประเมิน/สรุปรายงาน 

-  นางสาวภูริตา  
เศรษฐบุตร 

3. ขั นสรุปและประเมินผล 
3.1 รายงานผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ  2 รอบ            

  
สิ้นภาคเรียน 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

4. ขั นปรับปรุง 
4.1 น าผลของการด าเนินการมาปรับปรุง  แก้ไขเพ่ือ
น าไปใช้ในครั้งต่อไป 

  
พ.ค. 2561 
ก.ย. 2561 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

รวมทั งสิ น    
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ บ.กศ. อ่ืนๆ รวม 

1. โรงเรียนสีขาว 
2. โรงเรียนสุจริต 
3. ค่านิยม  12  ประการสู่การปฏิบัติ 
4. โรงเรียนประชารัฐ 

4,000.- 
1,500.- 
1,000.- 

- 

    

รวมทั งสิ น 6,500.-  

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายอ านวยการ 
 
8  การติดตามและประเมินผล 
 8.1 ติดตามการด าเนินงาน  งบประมาณ  ให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 8.2 แบบประเมินการร่วมกิจกรรม 
 8.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  100  มีทักษะ  มีคุณธรรมพ้ืนฐาน  12  ประการ 



 

 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  100 ไม่มีปัญหายาเสพติด 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณภาพ 
 
10.  ตัวชี วัดและเกณฑ์ 

ตัวชี วัด เกณฑ์ 

1. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ความถนัดและจัดกิจกรรมปรับ
ความพร้อมตามความเหมาะสมของผู้เรียน 
2. เตรียมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเน้นคุณธรรม  
คุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. จัดกิจกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  ค้นคว้า  
สังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานความถนัด
ของนักเรียน 
2. มีแผนการสอน สื่อการสอน 
3. จัดพัฒนาทักษะที่เหมาะสม 
4น าเสนอเผยแพร่ผลงาน 

 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.พอประมาณ 

- บริหารงบประมาณไฟฟ้า อุปกรณ์อย่าง
ประหยัดบริหารเวลาคุ้มค่า 

2.มีเหตุผล 
-บริหารจัดการการท างานให้เป็นปัจจุบัน  
ต่อเนื่อง  มีร่องรอยหลักฐาน  น าเสนอและ
รายงานเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
ร่วมกัน  ท างานเป็นทีม 

3.มีภูมิคุ้มกัน 
- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดย
ใช้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์
วิธีการท างาน  

4. เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความใฝ่เรียนรู้มีวินัยขยันประหยัดซื่อสัตย์
มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

5. เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  สังเกต
ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด ต่อยอดความรู้ 
แก้ปัญหา 
สู่การพัฒนา  4  มิติ  เศรษฐกิจ  สังคม  
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบล 
คุณภาพกระบวนการฝึกนิสัย  7  ประการ 
1.ฝึกความมีวินัย  : สะอาด  ระเบียบ  ตรงต่อเวลา  สุภาพ
นุ่มนวล 
2.ฝึกความเคารพ  :  บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์ 
3.ฝึกความอดทน  :  ทนล าบาก  ทนเจ็บไข้ ทนเจ็บใจ ทนเย้า
ยวน 
4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม  6  มิติ จากการมีส่วนร่วมของ “บวร”  
:  วิชาการ  ศีลธรรม  สังคม  ด ารงชีวิต อาชีพ  นันทนาการ 
5.ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  บ้าน วัด โรงเรียน 
6.สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน  :  กาย วาจา ใจ 
7.ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  : กาย วาจา ใจ 
 
คุณภาพตามเป้าหมาย 7 ประการของโรงเรียนดีศรีต าบล 
1.ชื่อเสียงดี : โรงเรียนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชน 
2.ใฝ่รู้ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระดับชาติ 
3.ใฝ่เรียน : อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4.ใฝ่ดี : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.มีความเป็นไทย : มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6.สุขภาพดี : มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
7.รักงานอาชีพ : ใช้ ICT ได้และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ 

 
 
 
 



 

 
 

  (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว)       (นางสาววราภรณ์  แนวน้อย) 
             งานกิจการนักเรียน     งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

  (ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ         (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางสาวภรูิตา  เศรษฐบุตร)     (นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ) 
             งานโรงเรียนประชารัฐ              งานโรงเรียนสุจริต 
 
  (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)............................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
               (นายศิลา  มีสุข)             (นายวิจัย  พวงอก) 
           หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 

 

  (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ)............................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
           (นายศิลา  มีสุข)                  (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ) 
      หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน            หัวหน้าฝ่ายวชิาการ 
  

 

 (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
 (นายสมยศ  หลักบุญ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  10) 

โครงการ พัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ     นายชินโชติ  พรหมพิลา  นายกิตติชัย  สิงห์โสดา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ทางการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน  การพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา  จะส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผู้บริหาร  และครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมมือกันจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  วางแผนการ 
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2.3 ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตลอดจนชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ ประมาณ 5,000 คน  
ได้ร่วมกิจกรรมทางการศึกษาที่โรงเรียนและชุมชนจัดท าขึ้น 
 2)  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ในเขตพ้ืนที่บริการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตลอดจนชุมชนได้ร่วมกิจกรรมและพัฒนาการจัดกิจกรรม
สนับสนุนส่งการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  95 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
 4.1 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 4.2 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
 
5.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา นายชินโชติ  พรหมพิลา  



 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม ส่งเสริมสัมพันธ์ชุนชนและภาคีเครือข่าย 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจง 
ท าความเข้าใจในการด าเนินงาน 
2. ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กร
ภาครัฐ  เอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
3. จัดท าแผนพัฒนา เครือข่ายการเรียนรู้ 
งานกิจกรรมชุมชน  ร่วมกิจกรรมกับชุมชนองค์กรต่างๆ 
ตามประเพณีวันส าคัญ 
- วันลอยกระทง           - วนัพ่อแห่งชาติ 
- วันเด็กแห่งชาติ          - วนัสงกรานต์ 
- ประเพณีบุญบั้งไฟ     - แห่เทียนพรรษา 
- วันแม่แห่งชาติ 
4. ด าเนินการตามแผนพัฒนา 
5. นิเทศ ก ากบั ติดตาม สรุปผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2560 
 
พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
31 มีนาคม  2561 
30 กันยายน  2561 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
 
 
 
 

 
นายกิตติชัย  สิงห์โสดา 

กิจกรรม  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  จ้างเหมาบริการท าความสะอาดโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา นายชินโชติ  พรหมพิลา 

 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 5,000  5,000  

ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย 1,000 - 1,000  

ค่าจ้างเหมาบริการ 156,000  156,000  

รวมทั งสิ น 162,000.-  

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1ฝ่ายบริหารทั่วไป   7.2งานบริหารบุคลากร  ฝ่ายอ านวยการ 
 7.3 งานสัมพันธ์ชุมชน   7.4 องค์กรต่างๆในชุมชน 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 บุคลากรของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีการประสานงานในการด าเนินกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 โรงเรียนและชุมชนมีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ 
 



 

9.  การติดตามและประเมินผล  
 9.1 นิเทศติดตามการด าเนินงาน 
 9.2 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  ระยะที่  1 31  มีนาคม  2560 
     ระยะที่  2 30  กันยายน  2561 

ตัวบ่งชี  เกณฑ์ 

1.  ผู้บริหาร  และครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
ในการร่วมมือกันจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.  ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วางแผนการ 
ด าเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน 
3.  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน 

1.  โรงเรียนและชุมชนท ากิจกรรมร่วมกันทุกครั้ง 
เกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ทั้งการพัฒนาชุมชน  วัดโรงเรียน 
2.  ร้อยละ  95  ของผู้ปกครอง  ชุมชนให้การสนับสนุน
และพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
  

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นายกิตติชัย  สิงห์โสดา)         (นายชินโชติ  พรหมพิลา) 
         งานชุมชนภาคีเครือข่าย         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  

  

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายสุรชัย  การะเกษ)         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 
 

 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  10) 

โครงการ พัฒนางานอาคารสถานที่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ    ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  เป็นโรงเรียนที่มีการส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือเป็นการปลูกฝังนิสัยและพฤติกรรม               
ที่เสริมสร้างสุขภาพ การปลูกฝังนักเรียนเรื่องการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ  โดยเชื่อมโยงเข้า
กับหลักสูตรการเรียนการสอน  มุ่งเน้นให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือปลูกฝังนิสัยนักเรียน  ให้ดูแลอาคารสถานที่โรงเรียนให้สะอาด 
 2.2 เพ่ือฝึกนักเรียนให้เห็นความส าคัญของสมบัติส่วนรวม 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.4  เพื่อสรรหาบุคลากรมาดูแลพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และน่ารับประทานอาหาร 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องของอาหารปลอดภัย (โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน) 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 1)  อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
 2)  นักเรียน จ านวน  194คน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
 1)  มีอาคารสถานที่ท่ีสะอาด  ปลอดภัย  ไร้มลพิษ    
 2) สถานศึกษามีโรงอาหารที่เพียงพอ  สะอาด อาหารน่ารับประทาน 
 3) นักเรียนมีความรู้เรื่องความปลอดภัยของอาหารมากข้ึน 
 

4.  ระยะเวลาด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 วันที่   1 ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 

สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   / สถานที่อ่ืน ๆ 
 

 

5.  วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานที่ 
1. ขั นวางแผน/เตรียมการ(Plan)  
1.1 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

 ตุลาคม 2560 งานอาคารสถานที่ 



 

กิจกรรม/ขั นตอน งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิน ผู้รับผิดชอบ 
1.2 แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2. ขั นด าเนินการ(Do)  
2.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
2.2 แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและลงมือท าความสะอาด 
2.3 ให้ก าลังใจ และชมเชยหรือคะแนนความดี 

100,000 1ตุลาคม 2560- 
30กันยายน2561 

งานอาคารสถานที่ 

3. ขั นสรุปและประเมินผล(Check) 
3.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามผู้รับบริการ 
3.2 รายงานผลการด าเนินการ 

 
 

กันยายน2561 
 

งานอาคารสถานที่ 
 

4. ปรับปรุง งานให้ดีขึ น(Act) 
     4.1 ประชุมน าเสนอผลงานและก าหนด
เป้าหมายต่อไป  

 
 

กันยายน2561 
 
 

งานอาคารสถานที่ 
 

กิจกรรมค่าจ้างเหมาบริการ 
1. คัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ 
2. มอบหมายงาน 
3. ประเมินผลงานเป็นระยะ 

150,000 ตลอดปีการศึกษา งานอาคารสถานที่ 

กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 
1. ประชุมสมาชิก อย.น้อย 
2. จัดป้ายนิเทศ  รณรงค์อาหารสะอาดปลอดภัย  
ประกวดค าขวัญ ทดสอบอาหารปนเปื้อน 
3. ติดตามผล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปและรายงานผล 

500 ตลอดปีการศึกษา งานอาคารสถานที่ 

กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
1. ส ารวจเครื่องมืองานโสตทัศนูปกรณ์ 
2. ด าเนินงานปรับปรุง พัฒนางาน 
3. ติดตามผล และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปและรายงานผล 

9,000 ตลอดปีการศึกษา นายกิตติชัย  สิงห์
โสดา 

กิจกรรมพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน 
1. สมัครสมาชิกสหกรณ์ 
2. จัดซื้อสินค้า  
3. บริการขายสินค้า 
4. ปันผล 
5. สรุปและรายงาน 

- ตลอดปีการศึกษา นายดุลยเทพ  
ไกรรักษ์ 

 

6.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนางานอาคารสถานที่ 100,000.- - 100,000.-  



 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนางานโภชนาการ 500.-  500.-  
พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 9,000.-  9,000.-  
พัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน -  -  

รวมทั้งสิ้น 109,500.-  

  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)  หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 

8  การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลการด าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  (แบบสอบถาม  แบบประเมินโครงการ  และการสังเกต) 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนและบุคลากรมีอาคารสถานทีท่ี่ถูกสุขลักษณะ 
 9.2 โรงเรียนมีบรรยากาศดี  ปลอดภัย   สะอาด  บรรยากาศน่าอยู่  ทุกคนภาคภูมิใจในโรงเรียน 
  
 

10.  ตัวชี วัดและเกณฑ์ 
ตัวชี วัด เกณฑ์ 

1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ 
2. นักเรียนเห็นความส าคัญในการรักษาสมบัติ
ส่วนรวม 

1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบร้อยละ 85 
2. นักเรียนเห็นความส าคัญในการรักษาสมบัติ
ส่วนรวมร้อยละ 90 

 
(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
             (ศักดิ์ศรี  สะเดา)          (นายชินโชติ  พรหมพิลา)  
            งานอาคารสถานที่         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  

 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ   
(นายสุรชัย  การะเกษ)            (นายสมยศ  หลักบุญ)  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 
 

 

 
  



 

 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561(โครงการที่  12) 

โครงการ  พัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป  ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร  นางสาวสุภาพัช  สระโสม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค๋  ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ตามนโยบายดี เก่ง มีสุข  ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
ดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะโสตทัศนูปกรณ์หลัก
ของโรงเรียนให้มีความทันสมัย สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพและสามารถให้บริการแก่บุคลากร 
และนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาทใน
การศึกษาของโรงเรียน  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน  
องค์การทางศาสนา  สถานบันทางวิชาการ  และองค์กรภาครัฐและเอกชน  

นโยบายเรียนฟรี 15ปี ก าหนดให้มีการบริการสารสนเทศ/ICT เป็นกิจกรรมให้บริการ ICT และ
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพ่ิมเติมการการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การให้บริหารคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ รายงานการน าเสนอข้อมูล การออกแบบ
สร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 เพ ื ่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  ดังนั้นการประสานงานเพ่ือให้เกิดผลความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และงานประชาสัมพันธ์เป็นการเสนอผลการปฏิบัติงาน 
และรายงานความก้าวหน้าภายในสถานศึกษาไปสู่ชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ และ
นอกจากนี้ยังเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน  ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 จัดหาพัฒนาคอมพิวเตอร์บริการนักเรียนในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.2  สนองนโยบายเรียนฟรี 15ปี ในกิจกรรม การบริการสารสนเทศ / ICT เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร  เกียรติยศชื่อเสียง เกียรติภูมิ และความสามารถของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
สู่ชุมชน 
 2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 
 2.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบ้าน องค์การทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์การภาครัฐ
และเอกชน 

2.5 เพ่ือจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 2.6 เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานโสตทัศนูปกรณ์ 

 2.6 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 



 

 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน  193 คนและบุคลากร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ 

2)  มีเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของโรงเรียนสู่ชุมชนอย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  3)  มีการพัฒนาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดปีการศึกษา 

4) โสตทัศนูปกรณ์ได้น าไปใช้ในปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ   

1)ชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ของโรงเรียนมากข้ึน 

2) โรงเรียนและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
3) โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 

  4) งานโสตทัศนูปกรณ์มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
  5) โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 
 
4.สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 

5.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ประชุมชี้แจงครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      
     - ซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดซ่อม  
บ ารุงดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 -   ให้บริการแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
3. ประเมินผลการด าเนินการ 

ต.ค. 2560ถึง                
  30 ก.ย. 

2561 

นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ DLIT  DLTv 
1. ประชุมชี้แจงครู และบุคลากรในโรงเรียน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ      
3. นิเทศ 
4. ประเมินผลการด าเนินการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร 



 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
1. ปรับปรุงเว็ปไซต์โรงเรียน 
2. จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์   ส าหรับงานประชาสัมพันธ์

ให้พร้อมใช้งานเสมอ 
3. แผ่นพับ จดหมายประชาสัมพันธ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

นางสาวสุภาพัช  สระโสม 

 
6.งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3,000.- 
 

- 
 

3,000.- 
 

 

2. พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ DLIT  DLTv 15,000.-  15,000.-  
3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 3,000.-  3,000.-  

รวมทั งสิ น 21,000.-  

 
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  7.2 ฝ่ายวิชาการ  7.3 ฝ่ายอ านวยการ 7.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เชิงปริมาณ  
 โสตทัศนูปกรณ์ได้น าไปใช้ในปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนการสอนร้อยละ 100 

8.2 เชิงคุณภาพ  
 1) โรงเรียนมีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 2) งานโสตทัศนูปกรณ์มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 

4) โรงเรียนมีวารสารประชาสัมพันธ์  และภาพกิจกรรมต่างๆ  เผยแพร่ผลงานครู  และนักเรียนสู่
สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5)  โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน 
 
9.การติดตามและประเมินผล 
 9.1ประเมินความก้าวหน้า 2 ครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 9.2ประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  เกณฑ์ตัวชี้วัด 

ตัวชี วัด เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
กิจกรรมพัฒนาการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

-ตรวจนับคุณภาพผลงาน 
 

แบบรายงานการใช้เทคโนโลยี 



 

ตัวชี วัด เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
มีวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ได้น าไปใช้
ในปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

มีวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ได้
น าไปใช้ในปฏิบัติงานและ
กิจกรรมการเรียนการสอน  ร้อย
ละ 100  

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-บันทึกการใช้งานอุปกรณ์ 
-ทะเบียนพัสดุ 

- มีเอกสาร แผ่นพับ เผยแพร่ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของ
โรงเรียนสู่ชุมชนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 
- มีการพัฒนาเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนให้รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดปี
การศึกษา 
- ชุมชนและสังคมได้รับรู้ข่าวสารการ
เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียนมาก
ขึ้น 

1.จัดท าเอกสารเผยแพร่อย่าง
น้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โรงเรียนแพร่หลาย 3.ชุมชนและ
สังคมได้รับรู้ข่าวสารการ
เคลื่อนไหวความก้าวหน้าในการ
จัดการศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
- สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.พอประมาณ 

- บริหารงบประมาณไฟฟ้า อุปกรณ์
อย่างประหยัดบริหารเวลาคุ้มค่า 

2.มีเหตุผล 
-บริหารจัดการการท างานให้เป็น
ปัจจุบัน  ต่อเนื่อง  มีร่องรอยหลักฐาน  
น าเสนอและรายงานเพ่ือพัฒนาการ
ประกันคุณภาพร่วมกัน  ท างานเป็น
ทีม 

3.มีภูมิคุ้มกัน 
- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตโดยใช้ประโยชน์จากการฝึก
ปฏิบัติ อุปกรณ์วิธีการท างาน  

4. เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความใฝ่เรียนรู้มีวินัยขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

5. เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  
สังเกตความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด 
ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบล 
คุณภาพกระบวนการฝึกนิสัย  7  ประการ 
1.ฝึกความมีวินัย  : สะอาด  ระเบียบ  ตรงต่อเวลา  สุภาพนุ่มนวล 
2.ฝึกความเคารพ  :  บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์ 
3.ฝึกความอดทน  :  ทนล าบาก  ทนเจ็บไข้  ทนเจ็บใจ  ทนเย้า
ยวน 
4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม  6  มิติ จากการมีส่วนร่วมของ “บวร”  :  
วิชาการ  ศีลธรรม  สังคม  ด ารงชีวิต อาชีพ  นันทนาการ 
5.ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  บ้าน วัด โรงเรียน 
6.สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน  :  กาย วาจา ใจ 
7.ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  : กาย วาจา ใจ 
 
คุณภาพตามเป้าหมาย 7 ประการของโรงเรียนดีศรีต าบล 
1.ชื่อเสียงดี : โรงเรียนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชน 
2.ใฝ่รู้ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับชาติ 
3.ใฝ่เรียน : อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4.ใฝ่ดี : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.มีความเป็นไทย : มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6.สุขภาพดี : มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
7.รักงานอาชีพ : ใช้ ICT ไดแ้ละเห็นคุณค่าของงานอาชีพ 
 



 

สู่การพัฒนา  4  มิติ  เศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

 
  

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
      (นางสาวภูริตา  เศรษฐบตุร)         (นางสาวสุภาพัช  สระโสม) 
         งานห้องเรียนคุณภาพ              งานประชาสัมพันธ์ 
  

  

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
        (นายชินโชติ  พรหมพิลา)         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  13) 

โครงการ พัฒนาระบบงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานนโยบายและแผน  ฝ่ายอ านวยการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 
48  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรหลักของโรงเรียน  ให้มีระบบของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
มีการท างานที่มีเป้าหมาย และมีแผนการท างานที่ชัดเจน 

2.2 ให้มีระบบการประเมินภายในหรือการประเมินตนเอง  เพ่ือตรวจสอบ  พัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

2.3 เพ่ือให้มีการรายงานประจ าปีให้หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ทุกปีการศึกษา 

2.4 เพ่ือให้บุคลากรภายในโรงเรียนส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนโดยเน้นเรื่องมาตรฐาน
และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา 

2.5 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ  การวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินตนเอง การ
จัดท ารายงานประเมินตนเอง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  1)โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพครบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  2)  มีรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
  3)  มีการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ตลอดเวลา 
  4)  โรงเรียนมีเอกสาร  สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการประกันคุณภาพการศึกษาครบถ้วน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นและสามารถท ารายงานการประเมินตนเอง
หรือรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเปิดเผยสู่
สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

 
5.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาระบบงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1. เตรียมเอกสารคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. จัดท าสารสนเทศโรงเรียน 
3. หลอมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2561ของทุกกลุ่มงานเข้ารูปเล่ม 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
5. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
6. จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปี 2560 
8. รับการประเมินคุณภาพภายใน. 
9. นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน 
10. สรุปรายงานต่อต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

 
 

ครู 21 คน 
 
2 เล่ม 

 
 
 

5 เล่ม 
 

5  
เล่ม 

5  เล่ม 
 

2  เล่ม 
 

 
 

300.- 
 

200.- 
 
 
 

400.- 
 

200.- 
300.- 

 
- 
 
 

 
 
ตุลาคม  2560 
 
ตุลาคม  2560 
พฤศจิกายน  2560 
 
พฤศจิกายน  2560 
พฤศจิกายน  2560 
มกราคม  2561 
 
มีนาคม 2561 
ตุลาคม 2560– 
กันยายน 2561 
กุมภาพันธ์ 2561- 
กันยายน 2561 

นางสาวภูริตา  
เศรษฐบุตร 

 

รวมทั งสิ น 1,400.-  

 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

1.  จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2.  จัดท าสารสนเทศโรงเรียน 
3.  หลอมแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  
2561  ของทุกกลุ่มงานเข้ารูปเล่ม 
4.  จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
5.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
6.  จัดท าการประเมินคุณภาพภายใน 
7.จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี  2560 
8.  รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

300.- 
200.- 

 
400.- 
200.- 

 
 

300.- 
- 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

300.- 
200.- 

 
400.- 
200.- 

 
 

300.- 
- 

 

รวมทั งสิ น 1,400  

 
7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1ฝ่ายบริหารทั่วไป7.2ฝ่ายวชิาการ 7.3ฝ่ายอ านวยการ 7.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน 



 

8.  การติดตามและประเมินผล 
 8.1 ติดตามจากรายงานการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน 
 8.2 ประเมินผลจากแบบรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารและการจัดการของโรงเรียนในเรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินตนเอง การ
รายงานการประเมินตนเอง การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้และสามารถ
เปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
 
10.  ตัวชี วัดและเกณฑ์ 

ตัวชี วัด เกณฑ์ 

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  ตามเกณฑ์  ร้อยละ  100 

 

 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
     (นางสาววราภรณ์  แนวนอ้ย)      (นางสาวภูริตา  เศรษฐบตุร)  
       งานประกันคุณภาพ               งานแผนงาน 

 

  

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)           (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 
 



 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  14) 

โครงการ พัฒนางานพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายอ านวยการ    งานพัสดุและสินทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  มีอายุการใช้งานนานมาก อาจเกิดการช ารุดเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานหรือเสื่อมคุณภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับซ่อมและดูแลรักษาอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดหาพัสดุกลาง 

2.2 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ช ารุด 
 2.3 เพ่ือบ ารุงดูแลรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  จัดหาพัสดุกลางให้เพียงพอ  ซ่อมแซม บ ารุงดูแลพัสดุ   

เชิงคุณภาพ 
 -   เพ่ือให้พัสดุอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

4.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด ระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอ่ืน 

จัดหาพัสดุกลาง   49,200.-   1 ตุลาคม 2560 
–30 กันยายน 
2561 

ซ่อมแซมพัสดุและบ ารุงรักษาพัสดุ   
 

 
 

10,000.-  

รวม   59,200.-   
 
5.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 
 
 



 

7.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ การวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
-  พัสดุที่ใช้มีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอยู่ในสภาพดี
พร้อมใช้งาน 

-   สังเกต 
-   สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบบันทึก 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  เชิงปริมาณ 
-   พัสดุได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  

9.2 เชิงคุณภาพ 
- พัสดุอยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
     (นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ)           (นายวิจัย   พวงอก)  
        งานพัสดุและสินทรัพย์         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)          (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561  (โครงการที่  15) 

โครงการ พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ   
ผู้รับผิดชอบ  นางยุพาวดี  ขาววิเศษ  นายศิลา  มีสุข 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4  มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า  สถานศึกษาต้อง
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ผู้สอนมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กันกับการ
พัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพจริงที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่  ธรรมชาติ 
หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถค้นคว้าหาความรู้
หรือเรื่องที่สนใจไม่รู้จบ ท าให้เกิดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรา  24(2)(3)
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 2  พุทธศักราช 2545 ว่าให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้สัมผัสหรือได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ 
โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกทักษะและประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ใน
การจัดกิจกรรมจะต้องมีการฝึกทักษะด้านกระบวนการคิด มีการจัดการ มีการสร้างสถานการณ์ และการเผชิญ
สถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มี
การฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ในป่า และการผจญภัย 
 2.2เพ่ือสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนตรนารี 
 2.3เพ่ือทดสอบความอดทน  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน  และได้แสดงออก  ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 2.5 เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และเสริมจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
 2.7 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ฝึกทักษะการท างานร่วมกัน  กระบวนการกลุ่ม 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 1)  นักเรียน  ร้อยละ 80  มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 
 2)  ครูผู้สอน  ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3จ านวน  99  คนเรียนรู้และปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม  น าประยุกต์ใช้
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ   
 4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน  193 คนไปทัศนศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 



 

ได้เรียนรู้จากสภาพจริงค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพักแรมได้ร้อยละ 80 
  2)ผู้เรียนน าประสบการณ์ในการอยู่ค่ายพักแรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันร้อยละ 80 
 3) พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้จาก
สภาพจริงและทักษะชีวิตเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 

4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เรียนรู้จากสภาพจริงค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเองและเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

5)จ านวนนักเรียนในแต่ละพฤติกรรมการเรียนมีจ านวนมากขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 
4.  สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 
5. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
1. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง 
2. เสนอเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินตามโครงการการจัดกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมลูกเสือ 
3.2การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี 
4. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ครูผู้สอน
และนักเรียน

ชั้น
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 
 

20,000 
 

 
 
1 ก.ย.61– 
30 มี.ค. 61 

นายศิลา  มีสุข 
และคณะครูทุก
คน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง 
2. เสนอเพ่ืออนุมัติ 
3. ด าเนินตามโครงการการจัดกิจกรรมต่อไปนี้ 
4. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

นักเรียนชั้น
มัธยมปลาย

ทั้งหมด 

4,000 ตลอดปี
การศึกษา 

นางยุพาวดี  
ขาววิเศษ 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ประชุมวางแผนเพื่อปฏิบัติงาน  แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ 
ส ารวจสถานที่ในการไปแหล่งเรียนรู้     
ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างพาหนะ     
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 45,000  นางยุพาวดี  
ขาววิเศษ 

รวมทั งสิ น 69,000.-  
 
6. งบประมาณ   69,000  บาท 
 



 

7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายวิชาการ/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
8. การติดตามและประเมินผล 
 8.1 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 
 8.2 ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวบ่งชี ความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.  นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
2.  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ มีทักษะในการ
สังเกต จดจ า การใช้เครื่องมือ  การแก้ปัญหาและ
ทักษะในการท างานกับผู้อ่ืนรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน   
3.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.   สังเกตพฤติกรรม 
2.   ประเมินผลโครงการ 

1.   แบบบันทึกการสังเกต  
2.  แบบรายงาน 
3.  แบบประเมินผลโครงการ 

4.  นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5.เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางกาย สติปัญญา 
จิตใจและศีลธรรม  ให้เป็นพลเมืองดี  มีความ
รับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  ความสงบสุข และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

1.   สังเกตพฤติกรรม 
2.   ประเมินผลโครงการ 

1.   แบบบันทึกการสังเกต  
2.  แบบรายงาน 
3.  แบบประเมินผลโครงการ 

 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นายศิลา  มีสุข)            (นางยุพาวดี  ขาววิเศษ)  
         ผู้ก ากับกองลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  

 
 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

  



 

 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561(โครงการที่  16) 

โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ 
ผู้รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา มุง่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจ
และความสามารถ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนให้มีตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  และนอกจากนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 4  แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  กล่าวไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.3  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.4  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 2.5  เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์ สื่อการสอน  เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 2.6เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 2.7 นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

2.8  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาอย่างหลากหลายและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษา 
2.9  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการสอนที่หลากหลาย 
2.10เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 
2.11เพ่ือให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2.13เพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ 

ได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
  2.14เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  สนุกกับการเรียนรู้ และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
 2.15ผู้เรียนชื่นชม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
 2.16  ผู้เรียนชื่นชม และชื่นชอบกิจกรรมด้านศลิปะ  ดนตรี 
 2.17  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 1)  คร ู  จ านวน  21 คน 
 2)  นักเรียน   จ านวน  193 คน 



 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
  1)  ผลการเรียนปลอด  0 , ร , มส.  
  2)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
  3)  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาร้อยละ 90  
  4)  การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  5)  ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
  6)  ผู้เรียนสรุปประเด็นและจดบันทึกข้อมูลความรู้ที่ได้จากการอ่านและศึกษาค้นคว้า 
  7)  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8)  ผู้สอนมีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเกิดความรู้คู่คุณธรรม  ชื่นชมและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญา ทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ในท้องถิ่นและของไทย 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ ระยะที่  11 ตุลาคม 2560– 31 มีนาคม 2561 
    ระยะที่  21 เมษายน 2561– 30 กันยายน 2561 
 
6.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
3.  จัดนิทรรศการสัปดาห์ภาษาไทย 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาภาษาไทย 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

กิจกรรมพัฒนาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  จัดสนทนาภาษาต่างประเทศประจ าวัน 
3.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนภาษาต่างประเทศ 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมวันส าคัญฯ ต่าง ๆ 
3.  จัดสนทนาภาษาต่างประเทศประจ าวัน 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนสังคมศึกษา 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  วัสดุฝึกแข่งขันทักษะ 
3.  จัดนิทรรศการวันอาเซียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 
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กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  อาเซียน
ศึกษา  เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  บูรณาการ STEM  ศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  วัสดุฝึกแข่งขันทักษะ 
3.  จัดนิทรรศการสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนงานเกษตร 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  วัสดุฝึกแข่งขันทักษะ 
3.  จัดนิทรรศการสัปดาห์เปิดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชางานเกษตร 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนคหกรรม 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  วัสดุฝึกแข่งขันทักษะ 
3.  จัดนิทรรศการสัปดาห์เปิดบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาการท างานอาหารต่าง ๆ 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  วัสดุฝึกแข่งขันทักษะ 
3.  จัดประกวดผลงานทางดนตรี  ศิลปะ 
4.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาดนตรี  ศิลปะ  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา 
1.  ส ารวจ/ เสนอขอซื้อวัสดุ– อุปกรณ์จัดการเรียนการสอน 
2.  พัฒนาแผนการสอนรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
 
7.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3,000.- - 3,000.-  
กิจกรรมพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษ 3,000.+  3,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนภาษาต่างประเทศ 3,000.- - 3,000.-  



 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ หมาย

เหตุ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนสังคมศึกษา 2,000.- - 2,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ 8,000.- - 8,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ 3,000.- - 3,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนงานเกษตร 2,000.- - 2,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนคหกรรม 3,000.- - 3,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ 4,000.- - 4,000.-  
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนสุขศึกษา พลศึกษา 3,000.- - 3,000.-  

รวม 34,000.-  34,000.-  
 
8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้เกี่ยวข้อง 
 8.1 ฝ่ายวิชาการ   8.2ฝ่ายอ านวยการ 
 
9.  การติดตามและประเมินผล 
 9.1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน  แผนการจัดการเรียนรู้  การวิจัยชั้นเรียน 
 9.2 ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมายและเกณฑ์ 
 9.3 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  ระยะที่ 1 31 มีนาคม 2561และระยะที่ 2  30 กันยายน  2561 
 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 10.2 นักเรียนไม่มีผลการเรียน 0 , ร , มส. ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 10.3 นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ (O-net) ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
 10.4 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 
 

11.  ตัวบ่งชี และเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี  เกณฑ์ 

1.  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดแบบองค์รวม 
2.  สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทาง 
การตัดสินใจได้ 
3.  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาอย่างมีสติ 

1.  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณร้อยละ 80 
2.  สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการตัดสินใจได้  ร้อยละ  80 
3.  ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และ 
แก้ปัญหาอย่างมีสติ  ร้อยละ  80 

4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และ 
มีจินตนาการ 
5.  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี และ 
มีจินตนาการ  ร้อยละ  80 
5.  มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
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ตัวบ่งชี  เกณฑ์ 
 
6.  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 
7.  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอ
ด้วยวิธีการต่างๆ 
8.  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ 
9.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ80  ขึ้นไป  และปลอด  0 , ร , มส.   
6. คะแนนผลการสอบรวบยอดระดับชาติ (O-net)   
ม.3 , ม.6 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 
7.  สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ     
น าเสนอ ด้วยวิธีการต่างๆร้อยละ 78 
8.  สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ร้อยละ 78 
9.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 

10.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้เรียน 
11.  เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและสามารถสร้าง 
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

10.  มีแผนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรและ 
ธรรมชาติของผู้เรียน 
11.  ได้ปฏิบัติจริงและสร้างองค์ความรู้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสุดาพร  บุญทา)             (นายดุลยเทพ  ไกรรักษ์)  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  ((ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
       (............................................)           (นายชินโชติ  พรหมพิลา)  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
           (นายกิตติชัย  สิงห์โสดา)             (นางธนภรณ์  ค าสุมาลี)  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
              (นางสุมิตตา  เกษร)                (นายศิลา  มีสุข)  
     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
          (นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร)           (นางยุพาวดี   ขาววิเศษ)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 

 

           หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 

 

  
(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางยุพาวดี   ขาววิเศษ)          (นายสมยศ  หลักบุญ) 
           หวัหน้าฝ่ายวิชาการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
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โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  17) 

โครงการ บริหารจัดการส านักงาน 
ผู้รับผิดชอบ     นายวิจัย  พวงอก  นางธนภรณ์  ค าสุมาลี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายอ านวยการ     
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ก าหนดไว้ใน มาตรฐานที่  11  ก าหนดว่า สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
สถานศึกษา  หรือต้นทุนผลผลิตในการท างาน คือ ค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งโรงเรียนได้มีการจัดสรรงบใช้จ่ายและมี
การจัดท าโครงการรณรงค์การประหยัดน้ า  ไฟ  พลังงาน เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัดให้ได้คุณภาพสูงสุด   
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณ  ค่าน้ า  ค่าไฟ  ค่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 2.2 เพ่ือรณรงค์ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน  ใช้ทรัพย์สมบัติของส่วนรวมอย่างมีจิตส านึก 
3.  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์นักเรียน  193 คน ครู  28  คน 

เชิงคุณภาพเพ่ือให้สามารถให้บริการน้ า ไฟและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.   กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด ระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  รายจ่ายอ่ืน 

-จ่ายค่าสาธารณูปโภค  
 

100,000.- 
 

   1 ตุลาคม 2560 –30 
กันยายน 2561 

-ปรับปรุงงานธุรการ   1,000.-   
รวม  100,00.- 1,000.-   

 
5.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 
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7.  การวัดผลประเมินผล 

ตัวชี วัดความส าเร็จ การวัดผลประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
-ค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนมีแนวโน้มลดลง  สามารถ
ประหยัดพลังงานได้ 

-   สังเกต 
-   สอบถาม 

-  แบบสังเกต 
-  แบบบันทึก 
-  .ใบแจ้งค่าบริการ 

-การบริการงานธุรการ -   ประเมินความพึง
พอใจ 

-  แบบประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-โรงเรียนสามารถให้บริการน้ า ไฟและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-   เพ่ือปลูกจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรส่วนรวม  อย่างประหยัด  รู้ค่า 

 
- สอดคล้องกับแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.พอประมาณ 

- บริหารงบประมาณไฟฟ้า อุปกรณ์
อย่างประหยัดบริหารเวลาคุ้มค่า 

2.มีเหตุผล 
-บริหารจัดการการท างานให้เป็น
ปัจจุบัน  ต่อเนื่อง  มีร่องรอยหลักฐาน  
น าเสนอและรายงานเพ่ือพัฒนาการ
ประกันคุณภาพร่วมกัน  ท างานเป็น
ทีม 

3.มีภูมิคุ้มกัน 
- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตโดยใช้ประโยชน์จากการฝึก
ปฏิบัติ อุปกรณ์วิธีการท างาน  

4. เงื่อนไขคุณธรรม 
- ความใฝ่เรียนรู้มีวินัยขยันประหยัด
ซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นในการท างาน 

5. เงื่อนไขความรู้ 
- ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติ  
สังเกตความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด 
ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา 
สู่การพัฒนา  4  มิติ  เศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 

- สอดคล้องกับแนวคิดหลักโรงเรียนดีศรีต าบล 
คุณภาพกระบวนการฝึกนิสัย  7  ประการ 
1.ฝึกความมีวินัย  : สะอาด  ระเบียบ  ตรงต่อเวลา  สุภาพนุ่มนวล 
2.ฝึกความเคารพ  :  บุคคล  วัตถุ  เหตุการณ์ 
3.ฝึกความอดทน  :  ทนล าบาก ทนเจ็บไข้ ทนเจ็บใจ ทนเย้ายวน 
4.ฝึกนิสัยผ่านกิจกรรม  6  มิติ จากการมีส่วนร่วมของ “บวร”  :  
วิชาการ  ศีลธรรม  สังคม  ด ารงชีวิต อาชีพ  นันทนาการ 
5.ปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  บ้าน วัด โรงเรียน 
6.สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนท าความดีทุกวัน  :  กาย วาจา ใจ 
7.ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  : กาย วาจา ใจ 
 
คุณภาพตามเป้าหมาย 7 ประการของโรงเรียนดีศรีต าบล 
1.ชื่อเสียงดี : โรงเรียนมีคุณภาพได้รับการยอมรับจากชุมชน 
2.ใฝ่รู้ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าเดิมหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของระดับชาติ 
3.ใฝ่เรียน : อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
4.ใฝ่ดี : มีความซื่อสัตย์สุจริต 
5.มีความเป็นไทย : มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
6.สุขภาพดี : มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
7.รักงานอาชีพ : ใช้ ICT ได้และเห็นคุณค่าของงานอาชีพ 
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(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  
          (นายพีรธร  ค าล้วน)            (นางธนภรณ์   ค าสุมาลี)  
              งานธุรการ 

 

 

           งานการเงินและบัญชี 
 

 

  
(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นายวิจัย   พวงอก)  (นายสมยศ  หลักบุญ) 
         หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 
  



ก-117 
 

โครงการ/งาน  ประจ าปีงบประมาณ  2561(โครงการที่  20) 

โครงการ พัฒนาบุคลากร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริหารบุคคล  ฝ่ายอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสุมิตตา  เกษร 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 7 มาตรา 52  ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครูและให้พัฒนาครูประจ าการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอและยังระบุว่า“ครู” หมายถึง บุคลากร
วิชาชีพ  ซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ครูเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด
นักเรียนมากที่สุดรองจากบิดามารดา ครู จึงมีบทบาทและมีความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ เป็นผู้
ก าหนดอนาคตของชาติ  ตั้งใจท างานเพื่อประโยชน์ของนักเรียน 
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับ
งบประมาณในการลงทุน เพ่ือพัฒนาครูโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพของ
ผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา  ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยการก ากับและ
ประสานให้สถานศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 2.2 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
 2.3 เพ่ือศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2.5 เพ่ือส่งเสริมให้พัฒนาการผลิตสื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมตามศักยภาพของ
นักเรียน 
 2.6 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.7 เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.8 เพ่ือนิเทศการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
 1) ครู   จ านวน 27  คน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น 
 2)  ครูทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
 3)  ครูทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 3.2  ด้านคุณภาพ 
 1)  ครูทุกคนมีประสิทธิภาพในการท างาน และระดับคุณภาพสูงขึ้น  อย่างน้อยร้อยละ  95 
 2)  ครูมีโอกาสพัฒนาตนเองร้อยละ  95 
 3)  ครูปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  ร้อยละ  100 
 
4.  สถานที่ด าเนินการโรงเรียน  ในเชตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
5.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
1.  ประชุมชี้แจงครู 
2.  จัดอบรมครูและบุคลากร  อบรม DLIT ที่
สถานศึกษา 
3.  ส่งครูเข้าอบรมตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุม อบรม 
4.  จัดห้องเกียรติยศเพ่ือแสดงผลงาน 
ของครู นักเรียนและโรงเรียน 
5. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 
6. จัดอบรมครูและบุคลากรอบรมที่สถานศึกษา 
7. สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 

30  ตุลาคม  2560 
มกราคม  2561 

1  ตุลาคม  2560 ถึง 
30  กันยายน  2560 
1  ตุลาคม  2560ถึง 
30  กันยายน  2561 

มีนาคม  2561 
กันยายน  2561 

งานบุคลากร 
งานบุคลากร 
งานบุคลากร 

 
 

งานบุคลากร 
งานบุคลากร 

กิจกรรมศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 
1.  เสนองบประมาณ 
2.  ประชุมชี้แจง  ส ารวจเส้นทาง 
3.  ติดต่อประสานงาน  - พาหนะ- ประกันชีวิต 
4.  ออกค าสั่งให้ครูไปราชการ 
5. ด าเนินการตามแผนและโครงการเดินทางไปทัศน
ศึกษาและดูงาน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผน 

  ตุลาคม 2560 
มกราคม  2561 
สิงหาคม  2561 

 
สิงหาคม2561 

สิงหาคม  2561 
 

กันยายน  2561 

นางสุมิตตา  เกษร 
รองฯฝ่าย
อ านวยการ 

 
 

รองฯ  ฝ่าย
อ านวยการ 

นางสุมิตตา  เกษร 
 
6.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 29,000  29,000  
2. จ้างครูอัตราขาดแคลน 36,000  36,000  
3. กิจกรรมศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 12,000  12,000  

รวมทั งสิ น 77,000.-  
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7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / ผู้เกี่ยวข้อง 
 7.1งานบุคลากร  ฝ่ายอ านวยการ  7.2โรงเรียนดีเด่น  1-2  โรงเรียน 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 บุคลากรได้พัฒนาคุณภาพ  ร้อยละ 95 
8.2 บุคลากรได้ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ และน าสิ่งที่ดีมาพัฒนาคุณภาพงานที่ได้รับผิดชอบ 
8.3 บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้  ร้อยละ 95 
8.4 บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์     

เป็นที่ยอมรับศรัทธาของนักเรียนและชุมชน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
8.5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

9.  การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี  เกณฑ์ 
1.  สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู                       
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
2.  ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีใช้สอนหรือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
  มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็น
ประจ า 
 มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน 
    ครู  มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
   มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครู            
ตามความจ าเป็น และเหมาะสม อย่างสม่ าเสมอ และ
ครูได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้สอน หรือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 
ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ
เป็นประจ า ตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 
ครูมีความรู้ความเข้าใจ  เป้าหมายการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลมีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนมีการประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
และอิงพัฒนาการของผู้เรียน น าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ ร้อยละ  100 
     มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน า
ผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100 
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(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (นางสุมิตตา  เกษร)             (นายวิจัย   พวงอก)  
       งานบริหารงานบุคคล           หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

 

(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน)         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 

 



 

โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2561  (โครงการที่  19) 

โครงการ     ปรับปรุงหอประชุมและแหล่งเรียนรู้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
ผู้รับผิดชอบ  ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
โครงการ   ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 1-6  กลยุทธ์ จุดเน้น สพม. 28 ที ่ 4-8  กลยุทธ์ โรงเรียน ที่ 1-6 
 มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน  ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ 1-4 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้กับเยาวชน บุตรหลานเพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจริยธรรม 
วัฒนธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้
อย่างมีความสุข  และเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป    ไม่ว่าหลักสูตรใน
การจัดการเรียนการสอนจะดีอย่างไร  ไม่ว่าผู้สอนจะทุ่มเทความรู้  ในการจัดการเรียนการสอนมากมายแค่ไหน ถ้า
ปราศจากสถานที่ หรือสื่ออุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลายให้ผู้เรียนได้รู้ ได้สัมผัส ได้ท า ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและสถานที่จริงแล้วนั้น ความหวัง   ในการจัดการเรียนการ
สอนที่ตั้งเป้าหมายไว้จะไม่ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือใช้ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่เหมาะสม จ าเป็นให้เพียงพอต่อ        การ

จัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ด้านปริมาณ 

 1) นักเรียนโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ จ านวน 193 คน ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  24 คน 

3) ให้บริการชุมชน ในเขตพ้ืนที่บริการและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้สถานที ่

3.2  ด้านคุณภาพ 
   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   2) ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เพ่ิมข้ึน 
   3) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
4.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์   
 
5.  วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ส ารวจความต้องการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที ่ ปีการศึกษา 2560 งานอาคารสถานที่ 
2. เสนอโครงการในที่ประชุมการจัดสรรงบประมาณ ผู้อ านวยการ

โรงเรียนให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ 
ปีการศึกษา 2560 งานอาคารสถานที่ 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบ  ปรับปรุงหอประชุม  ปรับปรุงห้องสมุด 
ปีการศึกษา 2560 งานอาคารสถานที่ 

งานสัมพันธ์ชุมชนฯ  
งานประชาสัมพันธ์ 

4. ด าเนินการตาม ปีการศึกษา 2560 งานอาคารสถานที่ 
5. นิเทศและประเมินผลตามโครงการ มี.ค. 2561 งานอาคารสถานที่ 
6.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค. 2561 งานอาคารสถานที่ 

ระยะเวลาตามโครงการ  1  ตุลาคม  2560   สิ้นสุด  31  พฤษภาคม  2561 
 
6. งบประมาณ 

กิจกรรม แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
เงินงบประมาณ อ่ืน ๆ รวม 

ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

119,400 - 119,400 เงินอุดหนุนการศึกษา 

รวมทั งสิ น 119,400  
 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป  งานพัสดุและสินทรัพย์  งานการเงินและบัญชี  ฝ่ายอ านวยการ 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 2) ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 
 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
 4) โรงเรียนมีสถานที่บริการชุมชนและองค์กรอ่ืนในการประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 
9. การติดตามและประเมินผล 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี  เกณฑ์ 
ความพึงพอใจ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ  80  มีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไป 

 
(ลงชื่อ).........................................ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
               (ศักดิ์ศรี   สะเดา)             (นายชินโชติ   พรหมพิลา)  
              งานอาคารสถานที่               หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  
(ลงชื่อ).........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ).........................................ผู้อนุมัติโครงการ  
            (นายวิจัย   พวงอก)         (นายสมยศ  หลักบุญ) 
         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง





 

 

 



 2 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นายสมยศ  หลักบุญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ประธาน 
2. นายอุทัย  สาค าภีร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ที่ปรึกษา 
3. นายนิพนธ์  ค าสิงห์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา 
4. นางเพ็ชรัตน์  ประทีปะเสน รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  รองประธาน 
5. นายสุรชัย  การะเกษ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  รองประธาน 
6. นายวิจัย  พวงอก   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 
7. นางยุพาวดี  ขาววิเศษ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
8. นายศิลา  มีสุข   หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   กรรมการ 
9. นายชินโชติ  พรหมพิลา  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
10. นางสุมิตตา  เกษร  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
11. นางธนภรณ์  ค าสุมาลี  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
12. นายกฤษณชล  ไฝ่จิตร  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
13. นางสุดาพร  บุญทา  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
14. ส.ต.ต.ศักดิ์ศรี  สะเดา  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
15. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
16. นางสาวจารุวัฒน์  ไวทยะเสวี ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
17. นายกิตติชัย  สิงห์โสดา  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
18. นางสาวสุภาพัช  สระโสม  ครชู านาญการพิเศษ    กรรมการ 
19. นายดุลยเทพ   ไกรรักษ์  ครูช านาญการ     กรรมการ 
20. นางสาวสอิ้งทิพย์  เทียบคุณ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
21. นายเกรียงศักดิ์   ศรีขาว  คร ู      กรรมการ 
22. นางสาวแพรฝ้าย  ชัยชาญ  คร ู      กรรมการ 
23. นายพีรธร  ค าล้วน  พนักงานราชการ     กรรมการ 
24. นายเกียรติศักดิ์  สมพร  ครูธุรการ     กรรมการ 
25. นางสาวภูริตา  เศรษฐบุตร ครชู านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาววราภรณ์  แนวน้อย ครูผู้ช่วย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


