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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1.1  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ตั้งอยู่เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี  จังหวัด
มุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์ 49110   
   โทรศัพท์    : 0– 4269 – 1082  
   โทรสาร     : 0 – 4269 – 1271  
   E-MAIL     :     kci2514@gmail.com          
   WEBSITE   :     http://www.kci.ac.th            
  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
 1.1.2  เปิดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที ่ 1  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6 
 1.1.3  เขตพ้ืนที่บริการ 3 ตำบล  14  หมู่บ้าน   
  1) เทศบาลตำบลคำชะอี 5 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 1 บ้านดอนสวรรค์  หมู่ 5 บ้านดงภู่ หมู่ 6 

บ้านน้ำเที่ยง  หมู่ 10 บ้านน้ำเที่ยง  หมู่ 11 บ้านดงภู่    
  2) ตำบลน้ำเทีย่ง 7 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 2 บ้านหนอง 

เอ่ียนดง    หมู่ 3 บ้านหนองเอ่ียนดง  หมู่ 4 บ้านดงยาง หมู่ 7 บ้านโคกป่าหวาย  หมู่ 8 บ้านหนองเอ่ียนดง  
หมู่ 9 บ้านหนองเอ่ียนดง  หมู่ 12 บ้านหนองเอ่ียนดง   
  3) ตำบลบ้านซ่ง 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 2 บ้านซ่ง  หมู่ 6 บ้านซ่ง      
 

1.2 ประวัติโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   ต้ังอยู่เลขที่ 167 หมู่ที่   1   ตำบลน้ำเทียง  อำเภอคำชะอี จังหวัด  

มุกดาหาร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  42  ไร่   1  งาน  48  ตารางวา   เดิมพ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่ทางราชการสงวนไว้ตาม    
เอกสารสิทธิ์  เลขที่  2155  เลขที่ดิน  281  เล่มที่ 22  หน้า 5  โรงเรียนอยู่ห่างจากจากจังหวัดมุกดาหารไป
ทางทิศตะวันตก  35  กิโลเมตร   

โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  7  เมษายน  2514   โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดโรงเรียนรัฐบาลระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2514   โดยแต่งตั้งให้นายประสาท  รัตนรักษ์  ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่  พ.ศ. 2514   จนถึง  พ.ศ. 2527  ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการสอน
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  โรงเรียนได้มีการ
พัฒนามาตามลำดับดังนี้  

พ.ศ. 2527 – 2529    นายเสถียร  กองแม ่         ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2529 – 2535    นายเพียร  สุวรรณไตรย์     ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2535 – 2540    นายสถิต  จิตจักร            ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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2 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

พ.ศ. 2540 – 2551    นายบุญรู้  บุตดีวงศ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 วันที่  2  มีนาคม 2549 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ให้เข้าร่วมโครงการ หนึ่ง 
อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ 1   

พ.ศ. 2551 – 2553       นายประพันธ์   วังคะฮาต    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. 2554 – 2556       นายณพชรพงศธร  คล่องดี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

                                         วันที่  2  กันยายน  2556 ผ่านการรับรองการคงสภาพโรงเรียนต้นแบบในฝันรุ่นที่ 1    
 พ.ศ. 2556 – 2561       นายเลียง  ผางพันธ์    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน    นายนายอดิศร  คันธโรรส    ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
1.3 ข้อมูลสถานศึกษา  

รหัสสถานศึกษา  1049012022 
ชื่อสถานศึกษาภาษาไทย คำชะอีวิทยาคาร 
ชื่อย่อโรงเรียนภาษาไทย ค.อ. 
 

1.4 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดการศึกษาในระบบ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคำชะอี               

วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2565 – 2570 ได้ปรับปรุงพัฒนาจาก ปีการศึกษา 2563 – 2565 และ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ที่ได้จัดทำขึ้น เป็นกลวิธีที่สำคัญในการแปลงแผนพัฒนาคุณภาพ สู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่ี พ.ศ. 2546 หมวด 3 กำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐบาล โดย
ให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว  (5 ปี) เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงและ
ของหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับและกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่ 2  เมษายน 2553 
กำหนดไว้ในข้อ 14(2) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งนี้เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 โดยการนำประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นที่สำคัญ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มาบูรณาการเข้าโครงการ / งาน /กิจกรรม เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์และจดุเน้นที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. แผนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ ยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
8. กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) สพม.มุกดาหาร “ MUKDAHAN - TRUST Model ” หรือ 

“ เชื่อมั่น มุกดาหาร โมเดล ” 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) 

วิสัยทัศน์ 
“ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพคน 

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
3. การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 วิสัยทศัน์ 
  “คนไทยทกุคนได้รบัการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

1. กาจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจยัและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

3.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 
 วิสัยทัศน์ 
  “ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
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 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

     4.  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 
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 1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 
 2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล  การนำข้อมูลมารวมกัน ) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
 2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 
 3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จำเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ 
(4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
 5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – การสร้าง
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ความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วย
ประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
 6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
 7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเขา้ร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
 9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคณุภาพ 
 10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในภาพรวมของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
 12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
 13. การศึกษายกกำลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่
วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็น
เลิ ศ  (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ผ่ า น เว็ บ ไซ ต์  
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้ เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น เลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) – จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
มีพ้ืนฐานที่จำเป็น 
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 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 2. มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 
 3. มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนำนวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
 4. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน
เพ่ือการดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 
 5. มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเขา้มาเรียน 
 6. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 1. ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได ้
 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน คร ูและสถานศึกษา 
 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 1. ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
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 2. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 3. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
 อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลัก และหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน ในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายณัฏฐพล         
ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      5. แผนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณพศ 2564 ถึง 2565 

 นายอัมพร พินะสา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ. 2561-2580 และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาการ
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
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หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคตสามารถแก้ปัญหาปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ 
 สำนกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
เทา่เทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานประจำปีงบประมาณพศ 2564 ถึง 2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้ 
 2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพสามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษารวมทัง้ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิตมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถกูตอ้งทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ stand alone ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อย
กว่า 20 คนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
      6.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
       7.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และ กลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
อย่างสร้างสรรค ์มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมี 
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
 4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 
 6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมี
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าหมาย (Goals) 
 1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อย่างสร้างสรรค ์ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
 3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
 5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
 6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
 7. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
พร้อมก้าวสู่สากล 
 9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน 
ศตวรรษท่ี 21 
 10.ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมนำหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
 จุดเน้น 
 1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีมี่คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา 
 3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 จุดเน้นที่ 1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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 2. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  
 4. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัด  
 จุดเน้นที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับผู้เรียน  
  4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมมีาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน  
 จุดเน้นที่ 3 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนรู้การ
วัดและประเมินผล ทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานเกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่นในวินัยและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 
 จุดเน้นที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริหารจัดการและกระจายอำนาจ
ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัด มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 



 
13 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัด มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่
ยอมรับในระดับองค์กร 
 6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
 7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดและมี
การเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้เรียน 
 2. ส่งเสรมิการเพ่ิมโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
 3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 
 4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
สมรรถนะทางดา้นภาษาและดิจิทัล  
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้
นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) สพม.มุกดาหาร 
 “ MUKDAHAN - TRUST Model” หรอื “เชื่อม่ัน มุกดาหาร โมเดล ” 
   “MUKDAHAN” 
  M = Morality = มีคุณธรรม 
  U = Unity = มีความเป็นหนึ่ง 
  K = Knowledge and Skill = มีความรู้และทักษะ 
  D = Development = มีการพัฒนา 
  A = Accountability = มีความรับผิดชอบ 
  H = Honesty = มีความซ่ือสัตย ์
  A = Achievement = มีความสำเร็จ 
  N = Notability = มีความโดดเด่น 
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    “TRUST” 
  T = Transparency = มีความโปร่งใส  
  R = Reflection quality = มีการสะท้อนผลคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  U = Update = มีความนำสมัย 
  S = Student-Centricity = ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา  
  T = Technology - Learning = ความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
 เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายและนำแผนสู่การปฏิบัติ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในองค์กร เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยนำแนวคิดและเครื่องมือ “การ
บริหารจัดการภาครัฐ” หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบ “MUKDAHAN TRUST Model” เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ช่วยให้การดำเนินงานได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence) และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาการขององค์กรในระยะยาว และใช้หลักการ
ของ Deming คือ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ 
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1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดสอน (ระดับการศึกษาและจำนวนห้องเรยีน) 
 มัธยมศึกษาตอนต้น   15          ห้อง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)           12          ห้อง 
 

สัญลักษณ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

 
คบเพลิงเปล่งรัศมี 

คบเพลิง   :  เปรียบเสมือนความรู้  ความสามารถ  
ความดีงามที่แผ่ไพศาลไปเหมือนรัศมี 
ของคบเพลิง 

ปรัชญาของโรงเรยีน : สุวิชฺชา โน ภวํ โหติ  “ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ” 
คำขวัญของโรงเรียน : กล้าหาญ  มีสัจจะ  ไม่เห็นแก่ตัว 

 อักษรย่อของโรงเรียน : ค.อ. 
 สีประจำโรงเรียน : : แสด – ฟ้า 
             สีแสด คือ ความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ สรา้งสรรค์สิ่งดีงาม 
    สีฟ้า คือ ความศรัทธา จงรักภักดี มวีินัย ฉลาด เฉียบคม 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นมะม่วงคู่ 
 อัตลักษณ์   : ยิ้มไหว้  ทายทัก  รกัสถาบัน 
 เอกลักษณ์  : ต่อต้านยาเสพติด  คิดบำรุงศาสนา  เก่งวิชาการดนตรีและกีฬา 
 
1.6 วิสัยทัศน์    
  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งเสรมิคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้    คู่
คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.7 พันธกิจ 
 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอน ให้คลอบคลุม สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานมีความเชี่ยวชาญ    
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จัดการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
 4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมประสานความร่วมมือกับชุมชนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และปลอดภัย 
 
1.8 เป้าประสงค์ (Objecttive) 
 1. สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนครอบคลุมสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและสังคม 
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามวิชาชีพ 
 4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 6. ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน  สถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

 
1.9 กลยุทธ์ (Strategies) 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
2.พัฒนาการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3.พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
4.พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ” 

 
1.10 นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

1. ปรับที่วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายหน่วยงานบังคับบัญชาทุก
ระดับ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัยทีดี่  
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3. ยกระดับผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน ไม่ให้ต่ำกว่า 3.0  
4. ครู บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
5. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
6. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนอยา่งสม่ำเสมอ 
7. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
8. ให้การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบูรณาการใช้ 
9. พัฒนาเฝ้าระวังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้านเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง  
10. ส่งเสริมสนับสนุนครู บุคลากร ทุกท่านในสถานศึกษา ให้แสดงความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่าง

เต็มที ่
 
1.11  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นองค์กรแห่งความพอเพียง 
 ครู บุคลากรทุกคน “ ครองตนตามแนวทางพระราชดำริ ”  เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี ถวายเป็น 
ราชสักการะ ทำความดีถวายในหลวง  
 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นองค์กรแห่งความพอเพียง คือ คนในองค์กรยึดถือวิถีชีวิตข้าราชการ ใช้
ชวีิตแบบพอเพียง และวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต ทำงานตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1. คนในองค์กรและครอบครัวขยัน หารายได้เสริม ในทางที่ถูกต้อง พ่ึงตนเองได้ 
2. คนในองค์กรมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. คนในองค์กรรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ และแก้ปัญหา เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
4. คนในองค์กรรู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น หรือเก็บออม 
5. คนในองค์กรหลีกเลี่ยงอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ยึดมั่นทำความดี และยกย่องคนดีที่มี

ความรู้ มีคุณธรรม มิใช่ความร่ำรวย  
6. คนในองค์กรมีคุณธรรม จริยธรรม 
7. คนในองค์กรร่วมกิจกรรมของโรงเรยีนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณภาพตำบล 

 โรงเรียนมาตรฐานสากล และเป็นแบบอย่างที่ดี 
8. คนในองค์กรยึดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
* I AM K.C.I Model” หรือ “นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โมเดล ” 
" I AM K.C.I " 

I      = Inspiration แรงบันดาลใจ    A     =  ACCountability รับผิดชอบ 
M    = Morality คุณธรรม    K     =  King’s Philosophy ศาสตร์พระราชา 
C     = Cooperration  ร่วมมือร่วมใจ    I      =  Innovation  สร้างนวัตกรรม 
 



 
18 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 
 
1.12 แผนผังแสดงเส้นทางมายังสถานศึกษา   

แผนที่แสดงเส้นทางมายังสถานศึกษา  (เริ่มต้นจาก สพม.มุกดาหาร ถึง โรงเรียน) 

 
 
1.13 แผนผังแสดงบริเวณสถานศึกษา 
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1. อาคารเรียนถาวรแบบ 418 1 หลัง 11. อาคารประชาสัมพันธ์  1 หลัง 
2. อาคารเรียนถาวรแบบ 216  1 หลัง 12. อาคารสำนักงานฝ่ายบริการ 1 หลัง 
3. อาคารเรียนถาวรแบบ 216ก 1 หลัง 13. อาคารคหกรรรม          1 หลัง 
4. อาคารเกษตร    1 หลัง 14. โรงเก็บรถนักเรียน     2 หลัง 
5. อาคารอุตสาหกรรม   1 หลัง 15. โรงจอดรถครู     2 หลัง 
6. หอประชุม  1 หลัง 16. โรงเรือนเลี้ยงไก่   1 หลัง  
7. โรงอาหาร 1 หลัง 17. สนามฟุตบอล       1 สนาม 
8. บ้านพักครู  16 หลัง 18. สนามบาสเกตบอล     1 สนาม 
9. หอ้งน้ำ – ห้องส้วมนักเรียน        6 หลัง 19. สนามตระกร้อ      1 สนาม 
10. หอระพุทธรูป  1 หลัง   

 
1.14 ข้อมูลผู้บริหาร 
      1.14.1  ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายอดิศร  คันธโรรส 
 โทรศัพท ์ 081 - 9641881    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา     
 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2561 จนถงึปัจจุบัน     
      1.14.2  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2  คน  ดังนี้ 
 นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. บริหารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 094 – 2892549 รับผดิชอบ  กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์  วุฒกิารศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 086 - 8169386    รับผดิชอบ กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน,  

              กลุ่มบริหารทัว่ไป และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
      1.14.3 หัวหน้ากลุ่มงาน  5  คน  ดังนี้ 
 1)  นางสุเทวี  กลางประพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 โทรศัพท์  087 – 2223812   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2)  นางสุมลทา  ผิวขำ  วุฒกิารศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 โทรศัพท์ 091 - 0649627   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 3)  นางเกษร   รัชอินทร์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. ฟิสิกส์ 
 โทรศัพท์  093 - 4541717   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 4)  นางสุมาลัย  ผิวขำ  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. หลักสูตรและการสอน  
 โทรศัพท์ 081 - 9996435   รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 5)  นายพรชัย  ขนัศรี  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.บ. พลศึกษา 
 โทรศพัท ์ 087 - 8529081     รับผดิชอบกลุ่มฝ่าย  หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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1.15 ข้อมูลครูและบุคลากร 
       1.15.1 ครูประจำการ/อัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วิชาที่สอน 
หมาย
เหตุ 

1 นายอดิศร  คันธโรรส ผอ. คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  ทัศนศิลป์ ผอ. 
2 นายอนนรุง่  เสียงล้ำ รอง คศ.3 ค.บ. บริหารการศึกษา  การงานอาชพี  รอง ผอ. 
3 นายณัชฐวัชร ์ กลางประพันธ ์ รอง คศ.2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา  ชีววิทยา รอง ผอ. 
4 นางพูนสิริ  อินทร์ภวูา ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  
5 นางบานเย็น  วังคะฮาต ครู คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  
6 นางวิจิตรา เสียงเสนาะ 

 
ครู คศ.3 

 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

 ภาษาไทย  

7 นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย ์ ครผูู้ชว่ย ศษ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย  
8 น.ส.ทิตย์บังอร  ใจบุญ ครู คศ.3 ค.บ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
การวัดผลการศึกษา 

อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
 

9 นายไพรวรรณ ผิวขำ ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์  

10 นายอนันต์  อาจวิชยั ครู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ วัดผล คณิตศาสตร์  
11 นางประภาศรี พรทอง ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์  
12 นางศิรพิร  สุวรรณไตรย์ คร ูคศ.2 ค.บ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
 

13 นายศาศวัต  คุณชื่น ครู คศ.3 ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์ 
 

14 นางสุมลทา  ผิวขำ ครู คศ.3 ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
การบริหารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
 

15 นายพนอม  รัชอินทร ์ ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  ฟิสิกส์  
16 นางเกษร รัชอินทร ์ ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
17 นายเสน่ห์  กำประโคน ครู คศ.3 ศษ.บ. ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์  
18 นางวไลลักษณ์  กุลวงค์ ครู คศ.3 ค.บ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
การบริหารการศึกษา 

 วิทยาศาสตร์  

19 นางดวงรักษ์  บรรจง ครู คศ.3 กศ.บ 
วท.ม 

วิทยาศาสตร์ - เคม ี
เคมีศึกษา 

 เคมี  

20 นางพิไลพร  แสนสุข ครู คศ.3 ค.บ. ฟิสิกส์  ฟิสิกส์  
21 นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย 

 
ครู คศ.3 ค.บ. 

ค.ม. 
เคมี 
การวิจยัและพัฒนา
การศึกษา 

 เคมี  

22 นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ ์ ครู คศ.3 วท.บ. 
 

กศ.ม.  

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 
วิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

 คอมพิวเตอร์  

23 นางสาวฟ้าภวกิา  ขอบเขต ครู คศ.2 ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  วิทยาศาสตร ์  
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วิชาที่สอน 
หมาย
เหตุ 

24 นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ ครู คศ.3 วท.บ. 
กศ.ม. 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

 คอมพิวเตอร์  

25 นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ คร ูคศ.1 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 คอมพิวเตอร์  

26 นายอาณัติ  กลางประพันธ ์ ครผูู้ช่วย ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา เอก
เดีย่วชีววิทยา 

 วิทยาศาสตร์  

27 นางสุมาลัย ผิวขำ คร ูคศ.3 ค.บ. 
กศ.ม. 

บรรณารักษศาสตร์ 
หลักสูตรและการสอน 

 สังคมศึกษา  

28 นางวีรส์ุดา  ปัททุม ครู คศ.3 ศศ.บ การจัดการทั่วไป  สังคมศึกษา  
29 นายขวัญชัย  แสนขาว ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  
30 นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์ ครู คศ.1 พธ.บ. 

ปว.ค. 
เศรษฐศาสตร์ 
การสอน 

 
สังคมศึกษา 

 

31 นางสาวชญาน ี อาจวิชัย ครู คศ.2 ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  
32 นางสาวสุภิญา มีรูด ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา  สังคมศึกษา  
33 นายพรชัย  ขันศร ี ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา เทคโนโลยี พลศึกษา  
34 นายไพบูรณ์  บรรจง   ครู คศ.1 ศษ.บ. พลศึกษา  พลศึกษา  
35 นางพิธพร  วงษ์วิรัต ิ คร ูคศ.3 กศ.บ. สังคมศึกษา  การงานอาชพี  
36 นางจินตนา  จูมแพง ครู คศ.3 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ จิตวิทยาและการ

แนะแนว 
การงานอาชพี  

37 นางศิรินทิพย์ วรรณทอง ครู คศ.1 วท.บ. พืชศาสตร์-พืชสวน  การงานอาชพี  
38 นางพรพิศ  สิริพัฒน ์ ครู คศ.3 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  การงานอาชพี  
39 นางสาวมยุรา  เมอืงฮาม ครู คศ.3 ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรและการสอน 

นาฏศิลป ์ ภาษาอังกฤษ 
 

40 นางณฐัสินาถ  วังคะฮาต ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ  
41 นางสุเทวี กลางประพันธ ์ ครู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน ภาษาอังกฤษ  
42 นายวีระศกัดิ์ คงจันทร์ ครู คศ.2 ค.บ. 

กศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรและการสอน 

 ภาษาอังกฤษ 
 

43 นางอุษา  หอมสุดใจ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
44 สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จลุสมบัติ ครู คศ.1 ศศ.บ. 

ศษ.ม 
ภาษาอังกฤษ 
การบริหารการศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ 
 

45 นางสาวอาบพร  เวียงสมุทร ครู คศ.1 ศษ.บ. การสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

 ภาษาจีน 
 

46 นางสาวชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา ครู คศ.2 ค.บ. 
กศ.ม. 

จิตวิทยาและการแนะ
แนวจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว 

 แนะแนว 
 

47 นางสาวทิพย์จิรา  ภูสีเงิน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทยศึกษา  นาฏศิลป ์  
48 นางสาวสุภาภรณ์  อินทวงศ์ พนักงาน 

ราชการ 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ (ชวีวิทยา)  ชีววิทยา  

49 นางสาววิไล  โพธิวัตร พนักงาน 
ราชการ 

ค.บ. บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 สารสนเทศ
และการสืบค้น 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
ตำแหน่ง
/วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก วิชาโท วิชาที่สอน 
หมาย
เหตุ 

50 นายศรายธุ จิตจักร ์ อัตราจ้าง วท.บ. คณิตศาสตร์/ 
ป.บัณฑิตศึกษา 

 คณิตศาสตร์  

51 นางสาวพุฒิญา  อาจหาญ อัตราจ้าง ศป.บ. 
ค.ม. 

ศิลปการเเสดง วิชาเอก 
นาฏยศิลป์ไทย 
หลักสูตรและการเรียน
การสอน 

- ทัศนศิลป์,
นาฏศิลป์
สร้างสรรค์ 

 

52 นายโอชิต ทุมโทน อัตราจ้าง ค.บ. ดนตรีศึกษา - ดนตรีสากล  
53 นางวรนุช กาญจันดา อัตราจ้าง ม.6 - - - แม่บ้าน 
54 นายมงคล บรรจง อัตราจ้าง ม.3 - - - ภารโรง 
55 นายนัฐวุฒิ โสดาวัง อัตราจ้าง ม.3 - - - ภารโรง 

 
        1.15.2 ข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและกลุ่มสาระฯ / กลุ่มงาน 

ฝ่าย/กลุ่มสาระ 
ครูผู้ช่วย ค.ศ. 1 ค.ศ. 2 ค.ศ. 3 

รวม 
ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  ฝ่ายบริหาร - - - - 1 - 2 - 3 
2.  วิทยาศาสตร์ 1 - 1 - - 1 2 7 12 
3.  คณิตศาสตร์ - - - - 1 1 2 3 7 
4.  ภาษาต่างประเทศ - - - 2 1 - - 4 7 
5.  ภาษาไทย 1 - - - - - - 3 4 
6.  สังคมศึกษา ศาสนา  
     และวัฒนธรรม 

- 1 1 - - 1 1 2 6 

7.  สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - - - 1 - 2 
8.  ศิลปะ - 1 - - - - - - 1 
9. การงานอาชีพ - - - 1 - - - 3 4 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  - - - - - 1 - - 1 
11.พนักงานราชการ - - - - - - - - 2 
12. อัตราจ้าง (ครูผู้สอน) 2 1 - - - - - - 3 
13. อัตราจ้าง (แม่บ้านและ
นักการภารโรง) 

2 1 - - - - - - 3 

รวม 6 4 3 3 3 4 8 22 55 
      
 



 
23 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 
 
         1.15.3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 0 1 
2.  รองผู้อำนวยการ 2 0 2 
3.  คร ูค.ศ. 3 6 22 28 
4.  ครู ค.ศ. 2 2 4 6 
5.  ครู ค.ศ. 1 3 3 6 
6.  ครูผู้ช่วย 2 2 4 
7.  พนักงานราชการ - 2 2 
8.  ครอัูตราจ้าง 2 1 3 
9.  อัตราจ้าง (แม่บ้านและนักการภารโรง) 2 1 3 

รวม 20 35 55 
  
       1.15.4 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร แยกตามวุฒิการศึกษา 

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1. ปริญญาเอก - - - 
2. ปริญญาโท 4 14 18 
3. ปริญญาตร ี 13 21 34 
4. อ่ืนๆ 2 1 3 

รวม 19 36 55 

1) จำนวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครูอตัราจ้าง ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา 2565 3 44 2 3 - 3 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ปริญญาโท ปรญิญา

เอก 
จำนวนคน - - 34 - 18 - 
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    3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

(ชม./สัปดาห์) 
1 บริหารการศึกษา 3 8 
2 คณิตศาสตร์ 8 16 
3 วิทยาศาสตร์ 13 20 
4 ภาษาไทย 4 23 
5 ภาษาอังกฤษ 7 18 
6 สังคมศึกษา 6 24 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 21 
8 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 19 
9 ศิลปะ 3 17 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 21 
 รวม 52 195 

     1.15.5 ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 รวม 940 คน (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565)   

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 5 92 79 171 34 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 5 78 100 178 36 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 5 82 82 164 33 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 65 96 161 40 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 85 126 32 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 48 92 140 35 

รวมทั้งหมด 27 406 534 940 209 
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      1.15.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

         จำนวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระ 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึน้ไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 222 52 102 127 100 76 679 57.94 
คณิตศาสตร์ 130 97 150 137 124 132 770 57.46 
วิทยาศาสตร์ 227 143 204 428 476 437 1915 64.46 
สังคมศึกษา 416 274 459 268 441 282 2140 78.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา 295 217 327 97 127 118 1181 80.89 
ศิลปะ 250 294 278 93 204 119 1238 81.07 
การงานอาชีพ 128 235 238 87 147 109 944 70.08 
ภาษาต่างประเทศ 366 128 240 245 283 295 1557 66.30 

เฉลี่ย 69.62 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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  ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึน้ไป  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

         จำนวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระ 

จำนวนนักเรยีนที่ได้ระดับ 3 ขึน้ไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 265 45 68 117 93 127 715 58.65 
คณิตศาสตร์ 106 89 81 120 156 132 684 49.06 
วิทยาศาสตร์ 229 171 275 426 502 337 1940 62.58 
สังคมศึกษา 459 327 505 235 264 364 2154 80.64 
สุขศึกษาและพลศึกษา 285 132 386 88 133 117 1141 69.79 
ศิลปะ 164 143 107 111 190 105 820 83.25 
การงานอาชีพ 324 215 263 90 263 55 1210 80.83 
ภาษาต่างประเทศ 302 100 131 214 247 192 1186 64.60 

เฉลี่ย 68.68 
 

    แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป  
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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ตารางแสดงค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  ปีการศึกษา 2564 

         จำนวนนักเรียน 
 
กลุ่มสาระ 

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

รวม ร้อยละ 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 487 97 170 244 193 203 1394 58.30 
คณิตศาสตร์ 236 186 231 257 280 264 1454 53.26 
วิทยาศาสตร์ 456 314 479 854 978 774 3855 63.52 
สังคมศึกษา 875 601 964 503 705 646 4294 79.69 
สุขศึกษาและพลศึกษา 580 349 713 185 260 235 2322 75.34 
ศิลปะ 414 437 385 204 394 224 2058 82.16 
การงานอาชีพ 452 450 501 177 410 164 2154 75.46 
ภาษาต่างประเทศ 668 228 371 459 530 487 2743 65.45 

เฉลี่ย 69.55 

 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 3 ขึ้นไป       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2564 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 รายวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แนวโน้มผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564    ของ
ทุกวิชาลดลงในปี 2563 และเพ่ิมข้ึน ในปี 2564  

 

แนวโน้มผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้ังแตป่ีการศึกษา 2562 - 2564 ของวิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนในปี 2563 ลดลงในปี 2564 วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ลดลงในปี 
2563 และเพ่ิมขึ้นในปี 2564 ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนทุกปีการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

จำนวน
นักเรียน
ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียน
ระดบัดี 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ขึ้นไป 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 178 126 44 8 0 170 95.51 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 167 118 27 17 5 145 86.83 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 186 106 60 20 0 166 89.25 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 129 81 33 15 0 114 88.37 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 140 66 67 7 0 133 95.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 119 91 25 3 0 116 97.48 

รวม 919 588 256 70 5 844 91.84 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.98 43.54 27.34 7.14 91.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ผลการประเมินคุณลักษณะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

  
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ  

จำนวน
นักเรียน
ระดับดี 

ร้อยละของ
นักเรียน
ระดับดี 

ระดับชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ขึ้นไป ขึ้นไป 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 178 117 61 0 0 178 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 167 74 79 14 0 153 91.62 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 186 120 66 0 0 186 100.00 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 129 111 15 3 0 126 97.67 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 140 113 18 9 0 131 93.57 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 119 110 9 0 0 119 100.00 

รวม 919 645 248 26 0 893 97.17 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.18 26.99 2.83 0.00 97.17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
32 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
33 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

1.16 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 

ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที ่2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 ท21102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค21103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว21104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5  60 
ว21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5  60 ส21102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 0.5  20 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศกึษา 0.5  20 พ21104 เทเบิลเทนนสิ 0.5  20 
พ21103 กรีฑา 0.5  20 ศ21103 ดนตร ี 1.0  40 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ง21102 การงานอาชีพ 1  1.0  40 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 1.0  40 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60       

        
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 

ท20205 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 ท20206 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 
ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 40 ค21202  คณติศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 40 
ว20241 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 1.0 40 ว20242 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 1.0 40 
ส20231 หนา้ที่พลเมือง 1 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
จ20201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจนีเบื้องต้น 2 0.5 20 
   20    20 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

 

 



 
34 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 ท21102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค21103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว21104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5  60 
ว21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5  60 ส21102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 0.5  20 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 พ21102 สขุศกึษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 พ21104 เทเบิลเทนนสิ 0.5  20 
พ21103 กรีฑา 0.5  20 ศ21103 ดนตร ี 1.0  40 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ง21102 การงานอาชีพ 1  1.0  40 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 1.0  40 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ21101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1.5  60     

        
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 

ท20205 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 ท20206 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 
ค21201  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.0 40 ค21202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.0 40 
ง20281 งานประดิษฐ์ 1.0  40 ง20266 งานประดิษฐ์ใบตอง 1.0  40 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
จ20201 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 0.5 20 จ20202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0.5 20 
        

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

 

 



 
35 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการเรียนทั่วไป  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 ท21102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค21103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว21104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5  60 
ว21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5  60 ส21102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส21101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 0.5  20 ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
ส21103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 พ21102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ21101 สุขศึกษา 0.5  20 พ21104 เทเบิลเทนนสิ 0.5  20 
พ21103 กรีฑา 0.5  20 ศ21103 ดนตร ี 1.0  40 
ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ง21102 การงานอาชีพ 1  1.0  40 
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 1.0  40 อ21102 ภาษาองักฤษ 1.5  60 
อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60     

        
รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 

ท20205 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร 1  0.5  20 ท20206 อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร 2  0.5  20 
ง20251 ไม้ดอกไม้ประดับ 1 1.0  40 ง20252 ไม้ดอกไม้ประดับ 2 1.0  40 
ส20231 หน้าท่ีพลเมือง 1  0.5  20 ส20232 หน้าท่ีพลเมือง 2  0.5  20 
อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1 0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2 0.5 20 
อ21201 ภาษาจีน 1 0.5 20 อ21202 ภาษาจีน 2 0.5 20 
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0.5 20 อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 20 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน - 60 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

 



 
36 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลกัสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท22102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว22104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5  60 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส22102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
พ22101 สขุศกึษา 0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ22103 กระบี ่ 0.5  20 พ22104 เซปักตะกร้อ 0.5  20 
ศ22101 ดนตรี 2 0.5  20 ศ22103 ทัศนศิลป ์ 1.0  40 
ศ22102 นาฏศิลป์ 2 0.5  20 ว22103 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  40 อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพ่ิมเติม 5.5 220 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 180 
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 40 
ว20231 เคมีเบื้องต้น 1 1.0 40 ว20232 เคมีเบื้องต้น 2 1.0  40 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส20234 หน้าที่พลเมือง 4  0.5  20 
ง20298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง20267 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.0  40 
ว21281 โปรแกรมประยุกต์ 1  1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 
I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.5 660 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
 

 



 
37 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์    ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวชิา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลา
เรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 
ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ว22104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส22102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ22103 กระบี ่ 0.5  20 พ22104 เซปักตะกร้อ 0.5  20 
ศ22101 ดนตรี 2 0.5  20 ศ22103 ทัศนศิลป ์ 1.0  40 
ศ22102 นาฏศิลป ์2 0.5  20 ว22103 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  40 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 180 รายวิชาเพ่ิมเติม 4.5 180 
ค22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.0 40 ค22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.0 40 
ส20233 หนา้ทีพ่ลเมือง 3 0.5 20 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
ง20298 สารสนเทศและการสืบค้น 1 1.0 40 ง20267 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.0  40 
ว21281 โปรแกรมประยุกต์ 1  1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 
I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 40 ง20299 สารสนเทศกบัการสืบค้น 2 1.0 40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 
 

 
 



 
38 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการเรียนทั่วไป   ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 ท22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 
ค22103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ว22104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว22102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ส22101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 ส22102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.5  60 
ส22103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
พ22101 สุขศึกษา 0.5  20 พ22102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ22103 กระบี ่ 0.5  20 พ22104 เซปักตะกร้อ 0.5  20 
ศ22101 ดนตรี 2 0.5  20 ศ22102 ทัศนศิลป ์ 0.5  20 
ศ22102 นาฏศิลป์ 2 0.5  20 ศ22104 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ง22101 การงานอาชีพ 2 1.0  40 ว22103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0  40 
อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.5  60 อ22102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.5  60 

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 รายวชิาเพ่ิมเติม 4.0 160 
ว22281 โปรแกรมประยุกต์ 1  1.0 40 ส20234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 
ส20233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ง20299 สารสนเทศกับการสืบค้น 2 1.0 40 
ง20298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง20267 งานประดิษฐ์ของชำร่วย 1.0  40 
จ20203 ภาษาจีน 3 0.5 40 จ20204 ภาษาจีน 4 0.5 20 
I20201 การศึกษาและสร้างองค์ความรู ้ 1.0 40 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 1.0 40 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 

 



 
39 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440      รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 
ค23103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค23104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ว23103 วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 1.5  60 ว23104 วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 1.5  60 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5  60 ส23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5  60 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
พ23101 สขุศึกษา 0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ23103 บาสเกตบอล 0.5  20 พ23105 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ศ23101 ทัศนศิลป์  0.5  20 ศ23103 นาฏศิลป ์ 1.0  40 
ศ23102 ดนตรี 3 0.5  20 ง23102 การงานอาชีพพื้นฐาน 1.0  40 
ว23105 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0  40 ค23206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 1.0  40 
ว20221 ฟิสิกส์เบื้องต้น 1 1.0  40 ว20222 ฟิสิกส์เบื้องต้น 2 1.0  40 
ส20235 หน้าท่ีพลเมือง 5  0.5  20 ว23282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 
ง20245 ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางเพื่อ

จำหน่าย 
1.0  40 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



 
40 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แผนการเรียนคณติศาสตร์    ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 

รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440      รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 
ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 ท23102 ภาษาไทยพืน้ฐาน 1.5  60 
ค23103 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 1.5  60 ค23104 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ว23103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ว23104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5  60 ส23102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5  60 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ23103 บาสเกตบอล 0.5  20 พ23105 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ศ23101 ทัศนศิลป ์ 0.5  20 ศ23103 นาฎศิลป ์ 1.0  40 
ศ23102 ดนตรี 3 0.5  20 ง23102 การงานอาชีพพื้นฐาน 1.0  40 
ว23105 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60 
อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพ่ิมเติม 4.0 160 รายวชิาเพ่ิมเติม 3.5 140 
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.0  40 ค23206 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 6 1.0  40 
ว20207 พันธุกรรมและการอยูร่อด  0.5  20 ว20205 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร ์ 1.0  40 
ส20235 หนา้ทีพ่ลเมือง 5  0.5  20 ว23282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 
พ20207 เพศวิถีศึกษา  0.5  20 ส20236 หน้าท่ีพลเมือง 6 0.5 20 
ง20245 ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางเพื่อ

จำหน่าย 
1.0  40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 
หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



 
41 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 แผนการเรียนทั่วไป    ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 440 

ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.5  60 ท23102 ภาษาไทย 1.5  60 
ค23103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.5  60 ค23102 คณิตศาสตร ์ 1.5  60 
ว23103 วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 1.5  60 ว23102 วิทยาศาสตร ์ 1.5  60 
ส23101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.5  60 ส23102 สังคมศึกษา 1.5  60 
ส23103 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 ส23104 ประวัติศาสตร ์ 0.5  20 
พ23101 สุขศึกษา 0.5  20 พ23102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ23103 บาสเกตบอล 0.5  20 พ23104 แฮนด์บอล 0.5  20 
ศ23101 ทัศนศิลป์  0.5  20 ศ23102 ทัศนศิลป ์ 1.0  40 
ศ23102 ดนตรี 3 0.5  20 ง23102 การงานอาชีพ 3 1.0  40 
ว23105 วิทยาการคำนวณ 1.0  40 อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5  60 
อ23101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1.5  60     

รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 รายวิชาเพ่ิมเติม 3.5 140 
ว20207 พันธุกรรมและการอยูร่อด  0.5  20 ว23282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 
ส20235 หน้าที่พลเมือง 5  0.5  20 ว20205 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร ์ 1.0  40 
ง20245 ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางเพื่อ

จำหน่าย 
1.0  40 ส20236 หนา้ทีพ่ลเมือง 6 0.5 20 

พ20207 เพศวิถีศึกษา  0.5  20 ง20265 ช่างผลิตเครื่องดื่ม 1.0  40 
ง20261 ช่างอาหารไทย 1.0 40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.5 580 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 640 

 

 



 
42 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวชิาพ้ืนฐาน 6.5 260 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 
ค31213 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค31214 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 2.0 80 
ว31208 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1 1.5 60 ว31209 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 1.5 60 
ว31226 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5  60 ว31227 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 60 
ว31246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.0  40 ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.0  40 
ว31284 เทคนิคการปฏบิัติการ 1 1.0  40 ว31285 เทคนิคปฏิบัติการ 2 1.0 40 
ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 1 1.0  40 ว31282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

        
รวมหนว่ยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



 
43 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 
ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวชิาเพ่ิมเติม 9.0 360 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 
ค31213 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2.0 80 ค31214 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2 2.0 80 
ว31208 ฟิสกิส์เพิ่มเติม 1 1.5 60 ว31209 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 1.5 60 
ว31226 เคมีเพิ่มเติม 1 1.5  60 ว31227 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5 60 
ว31246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1 1.0  40 ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.0  40 
ว31283 การสร้างตัวละคร 3D 1.5  60 ว31286 Internet of Things 1.5 60 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ว31282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 ส30232 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
    อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 40 

        
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 
 



 
44 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบบัปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหสัวชิา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน  1.0  40 ส31102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 
ท30213 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0  40 ท31202 การเขียน 1.0  40 
ว31291 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0  40 ว31292 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจบัุน 1 1.0  40 ส30202 ท้องถิ่นของเรา 1.0  40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ส30222 หน้าท่ีพลเมือง 2 0.5 20 
ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 1 1.0  40 พ31202 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ง30291 งานอาชีพ 1 1.0  40 ว31282 โปรแกรมประยุกต์ 2 1.0  40 
ง30284 การเปลี่ยนผ่านของธรุกจิการค้าสมยัใหม ่ 1.0  40 ง30285 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกจิ 1.0  40 
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0  40 จ31202 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 2 1.0  40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0  40 
อ31205 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1.0  40 อ31206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 

 



 
45 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  1.0  40 ท31102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 
ค31105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  1.0  40 ค31106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว31107 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 1.0  40 ว31109 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 40 
ว31108 เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.5  20 ว31110 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 
ส31101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน  1.0  40 ส31102 สงัคมศึกษาพื้นฐาน 1.0 20 
พ31101 สุขศึกษา  0.5  20 พ31102 สุขศึกษา 0.5  20 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 1 0.5  20 ศ31102 ทัศนศิลป์ 2 0.5  20 
อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 อ31102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 
ท30217 วาทกรรมเชิงวิเคราะห ์ 1.0  40 ท30213 ภาษากับวัฒนธรรม 1.0  40 
ว31291 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0  40 ว31292 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 1.0  40 
ส30231 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5  20 ส30222 หน้าท่ีพลเมอืง 2 0.5 20 
ว31281 โปรแกรมประยุกต์ 1 1.0  40 พ31202 วอลเลย์บอล 0.5  20 
ง30291 งานอาชีพ 1 1.0  40 ว31282 โปรแกรมประยุกต์ 2 1.0  40 
ง30284 การเปลี่ยนผ่านของธรุกจิการค้าสมยัใหม ่ 1.0  40 ง30285 ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกจิ 1.0  40 
จ31201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 1.0  40 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 1.0  40 
อ31201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 1 1.0  40 อ31202 ภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน 2 1.0  40 
อ31207 English Grammar and 

Structure in Business Contexts 
1.0  40 อ31208 ทักษะการบูรณาการ

ภาษาองักฤษธุรกิ 
1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



 
46 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปกีารศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

ท32101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 40 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวตัิศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 

ค32215 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 ค32216 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
ว32206 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 80 ว32207 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
ว32226 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5  60 ว32227 เคมีเพิ่มเติม 3 1.5  60 
ว32246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5  60 ว32247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5  60 
ว32265 ระเบียบวิธีวิจยั 1 1.0  40 ว32266 ระเบียบวิธีวิจยั 2 1.0  40 
ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 17.5 700 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 17.0 680 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 740 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



 
47 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสตูรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2566 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 
ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สขุศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 10.0 400 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 

ค32215 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 2.0 80 ค32216 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 2.0 80 
ว32206 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2 2.0 80 ว32207 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 2.0 80 
ว32226 เคมีเพิ่มเติม 2 1.5  60 ว32227 เคมีเพิ่มเติม 3 1.5  60 
ว32246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 1.5  60 ว32247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 3 1.5  60 
ว32283 Basic Robotics 1.5  60 ส30211 Engineering Economy                          1.5  60 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40     

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 18.0 720 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 17.5 700 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 780 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 760 

หมายเหตุ  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ใช้เวลานอกเวลาเรียน 



 
48 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวชิา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 

ว32228 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์ 1.0  40 ว32229 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 

ส30225 การป้องกันการทุจริต 1 1.0  40 ว32282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30226 การป้องกันการทุจริต 2 1.0  40 
ศ32201 นาฏศิลปส์ร้างสรรค์ 1 1.0  20 ง30287 การตลาดดจิิทัล 1.0  40 
ง30286 การขายสำหรับนักธุรกจิมืออาชีพ 1.0  40 ศ32202 นาฏศิลปส์ร้างสรรค ์ 1.0  20 
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0  40 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0  40 
อ32205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0  40 อ32206 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทัง้หมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

 



 
49 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)  
ปีการศึกษา 2566 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที ่1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กติ 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหสัวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 รายวิชาพ้ืนฐาน 8.0 320 

ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท32102 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0 40 
ค32105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 ค32106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0 40 
ว32101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) 1.0  40 ว32102 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 1.0 40 
ว32105 การออกแบบและเทคโนโลย ี 0.5  20 ว32106 วิทยาการคำนวณ 0.5 20 
ส32101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส32102 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0 20 
ส32103 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5  20 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
พ32101 สุขศึกษา 0.5  20 พ32102 สุขศึกษา 0.5 20 
ศ32103 ดนตรี 1 0.5  20 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 20 
ง32105 การงานอาชีพพ้ืนฐาน 1.0  40 ง32103 การงานอาชีพ (งานเกษตร) 0.5 20 
อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.0  40 ง32104 การงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 0.5 20 

     อ32102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0 40 
รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 

ว32228 ปิโตรเคมีและพอลิเมอร ์ 1.0  40 ว32229 วิทยาศาสตร์ (เคมี) 1.0  40 

ส30225 การป้องกันการทุจริต 1 1.0  40 ว32282 โปรแกรมประยุกต ์ 1.0  40 

ส30233 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 20 ส30226 การป้องกันการทุจริต 2 1.0  40 
ศ32201 นาฏศิลปส์ร้างสรรค์ 1 1.0  20 ง30287 การตลาดดจิิทัล 1.0  40 
ง30286 การขายสำหรับนักธุรกจิมืออาชีพ 1.0  40 ศ32202 นาฏศิลปส์ร้างสรรค ์ 1.0  20 
จ32203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 1.0  40 จ32204 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 1.0  40 
อ32201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 3 1.0  40 อ32202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 4 1.0  40 
อ32205 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมใน

โลกธุรกิจ 
1.0  40 อ32206 ภาษาอังกฤษสำหรับรับงาน 

อีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ 
1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.5 620 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 680 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 



 
50 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์    ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กิต 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 

ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวชิาเพ่ิมเติม 9.0 360 รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 
ค33217 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 ค33218 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ว33206 ฟิสิกส์เพิม่เติม 5 2.0 80 ว33207 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ว33227 เคมีเพิ่มเติม 5 1.5  60 ว33227 เคมีเพิ่มเติม 6 1.5  60 
ว33246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5  60 ว33247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 6 1.5  60 
ว33284 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 1.0  40 ว33285 สัมมนาวิชาวิทยาศาสตร์ 2 1.0  40 
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 ส30234 หน้าท่ีพลเมือง 4  0.5  20 

    อ33202 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทัง้หมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 

 

 

 

 



 
51 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสตูรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม)  ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.5 380 รายวชิาเพ่ิมเติม 10.0 400 
ค33217 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 2.0 80 ค33218 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ว33206 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 2.0 80 ว33207 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6 2.0 80 
ว33227 เคมีเพิม่เติม 5 1.5  60 ว33227 เคมีเพิ่มเติม 6 1.5  60 
ว33246 ชีววิทยาเพิ่มเติม 5 1.5  60 ว33247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 6 1.5  60 
ศ33203 Technical drawing 1.5  60 ว33286 Introduction to 

software Engineering 
1.5  60 

อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 ส30234 หนา้ที่พลเมือง 4  0.5  20 
    อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 660 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 660 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 

 

 

 



 
52 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ปีการศึกษา 2567 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวชิา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพืน้ฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพื้นฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวัติศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพ่ิมเติม 8.0 320 รายวิชาเพ่ิมเติม 7.5 300 
ท30207 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท30215 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการ

แสดง 
1.0 40 

ว33248 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1 1.0 40 ว33249 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 2 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ว30289 แสงและพลังงาน 1.0  40 
ง30294 งานอาชีพ 4 1.0  60 ส30234 หนา้ที่พลเมือง 4  0.5  20 
ง30288 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม ่ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 1.0  40 
ง30298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง30289 การเป็นผูป้ระกอบการใน 

ยุคดิจิทัล 
1.0  40 

จ33205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0  40 จ33206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 1.0  40 
อ33201 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 14.0 600 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 13.0 560 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน - 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 
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หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร   พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แผนการเรียนศิลป์ - ภาษา (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) 
 ปีการศึกษา 2567 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วย

กติ 
เวลาเรียน 

(ชม.) 
รหัส
วิชา 

ชื่อรายวิชา หน่วย
กิต 

เวลาเรียน 
(ชม.) 

รายวิชาพ้ืนฐาน 7.0 280 รายวิชาพ้ืนฐาน 6.5 260 
ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1.0  40 ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน 1.0  40 
ค33105 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 ค33106 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1.0  40 
ว33101 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 ว33102 โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 1.0  40 
ว33103 วิทยาการคำนวณ 0.5  20 ส33102 สังคมศึกษาพืน้ฐาน 1.0  40 
ส33101 สังคมศึกษาพ้ืนฐาน 1.0  40 ส33104 ประวัติศาสตร์สากล 2 0.5  20 
ส33103 ประวตัิศาสตร์สากล 1 0.5  20 พ33102 สุขศึกษา 0.5  20 
พ33101 สุขศึกษา 0.5  20 ศ33104 นาฏศิลป ์ 0.5  20 
ศ32103 นาฏศิลป ์ 0.5  20 อ33102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40 
อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1.0  40     

รายวิชาเพ่ิมเติม 9.0 360 รายวิชาเพ่ิมเติม 8.5 340 
ท30207 หลักภาษาไทย 1.0 40 ท30215 ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง 1.0 40 
ว33248 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 1 1.0 40 ว33249 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 2 1.0  40 
ส30205 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 1 1.0  40 ว30289 แสงและพลังงาน 1.0  40 
ง30294 งานอาชีพ 4 1.0  60 ส30234 หนา้ที่พลเมือง 4  0.5  20 
ง30288 ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม ่ 1.0 40 ส30206 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 2 1.0  40 
ง30298 สารสนเทศและการสืบค้น 1.0 40 ง30289 การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 1.0  40 

จ33205 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 1.0  40 จ33206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 1.0  40 
อ33201 ภาษาองักฤษอ่าน - เขียน 5 1.0  40 อ33202 ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 6 1.0  40 
อ33207 ภาษาอังกฤษเพื่อดูแลและสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
1.0  40 อ33208 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพ 
1.0  40 

    ง30296 โครงงานอาชีพ 1.0  40 
รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 16.0 640 รวมหน่วยกิต/เวลาเรียน 15.0 600 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - 60 

1. กิจกรรมแนะแนว - 20 1. กิจกรรมแนะแนว - 20 
2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 2. กิจกรรมนักเรียน ( ล.ส., บ.พ., นศท.) - 20 
3. กิจกรรมชุมนุม - 20 3. กิจกรรมชุมนุม - 20 
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 700 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 
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1.17 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  1.17.1  ห้องสมุด    จัดในลักษณะ ( กา ในช่อง  ) 

                จดัเป็นมุมหนังสือ         1 ห้องเรียน 

                     มากกว่า 1 ห้องเรียน      แยกเป็นอาคารเอกเทศ 5  อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 
      1.17.2  ห้องปฏิบัติการ 
             ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      จำนวน   1 ห้อง 
             ห้องปฏิบัติการเคมี       จำนวน   1 ห้อง 
        ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน   3 ห้อง 
        ห้องปฏิบัติการทางภาษา (sound Lab)      จำนวน   1 ห้อง 
                           หอ้งปฏิบัติการทางภาษาไทย     จำนวน   1 ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์     จำนวน   1 หอ้ง 
                           ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ   จำนวน   1 ห้อง 
                           ห้องปฏิบัติการศิลปะ      จำนวน   1 ห้อง 
     1.17.3  คอมพิวเตอร์ทัง้หมด    จำนวน    200   เครื่อง  
                        ใช้ได ้  200    เครื่อง   ชำรุด    -   เครือ่ง 
                        ใช้เพื่อการบริหารจัดการ           59    เครือ่ง 
     ใช้เพือ่การเรียนการสอน    120  เครือ่ง 
     ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต       21   เครือ่ง 

 จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  500 คน ต่อวัน   
                     คิดเป็นร้อยละ 45  ของนักเรียนทั้งหมด   
     1.17.4 แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห้องสมุดโรงเรียน 
2. ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไทยบริดจสโตน 
3. ห้องดาราศาสตร์ 
4. ศูนยศ์ิลปะวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้อิงถ่ินฐาน 

      
     1.17.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา   

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
ชือ่แหล่งเรียนรู้ 
ห้องสมุดประชาชน 
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1.18 ผลงานดีเด่นในรอบปี 2564 
     1.18.1 ผลงานดีเด่น 

1. ด้านสถานศึกษา 

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ปี 2561 - 2564  ผลการ
ประกวดนำเสนอประเภทจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่
ผ่านระดับภาคเข้ารอบระดับประเทศ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE รร.คำชะ
อีวิทยาคาร พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที ่ 2 

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

2. ได้รับ เกียรติบัตร การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ออนไลน์  (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA  
Online) ในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับ AA ได้คะแนน 97.34 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่ 30 กันยายน  2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
  

3. ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนที่มีความยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

- สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวิถีพุทธ   
5. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

   
2. ด้านผู้เรียน 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. ด.ช.ภัทรพล  รัชอินทร์ 
2. ด.ญ.พิศชกัญญา  ใญยะพงศ์ 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกีฬาหมาก
ล้อม ประเภทคู่ผสม   
เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ  
ณ จังหวัดตราด 

การท่องเที่ยวและกีฬา  

1. ด.ช.ชัพวิชญ์  ดวงขันธ ์
2. ด.ญ.เรืองกิจ  ดรเขื่อนสม 

รางวัลชนะเลิศ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. น.ส.สรัญญา  รูปสะอาด  
2. น.ส.นลัทพร  โคตรพันธ์   
3. น.ส.สกุลทิพย์  ภูมิลา   
4. น.ส.นันฑกา  ศรีสาพันธ์   
5. น.ส.รุ่งนภา  คนขยัน   
6. นายอัมรินทร์  เสียงเพราะ   

ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกาต่อในสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ 

สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน ์
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ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
7. น.ส.สุจิรา  คนขยัน   
8. น.ส.ภูไพลิน  ผิวขำ   
9. น.ส.ปนัดดา  คำทา   
10.น.ส.ปิยพร  อ่อนศรี   
11.น.ส.ปณิดา  สีวะสุทธิ์   
12.นายเจษฎา  บรรจง 
13.นายปิยวัฒน์  บรรจง 

 
3. ด้านครู / บุคลากร 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1. นางประภาศรี  พรทอง รางวัลบุคคลต้นแบบในการทำความดี 

ประจำปี 2564 ด้านวินัย 
รางวัลบุคคลต้นแบบในการ
ทำความดี ประจำปี 2564 
ด้านพอเพียง วินัย จิตอาสา 
“รวมพลคนดี ศรี
มุกดาหาร” 

2. นายเจษฎากร  นวพรรษสรณ์ รางวัลบุคคลต้นแบบในการทำความดี 
ประจำปี 2564 ด้านสุจริต 

3. นางสาวชัชฎาภรณ์  พิรุณโสภา รางวัลบุคคลต้นแบบในการทำความดี 
ประจำปี 2564 ด้านจิตอาสา 

4. นายศาศวัต  คุณชื่น ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม  สังกัดทีมจังหวัด
มุกดาหาร  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน  
นักศึกษา   

การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด  
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1.18.2 โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปกีารศึกษา 2564 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 

1 ชือ่โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานวิชาการ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานและสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องทำงานให้ดูดีน่าปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือให้คร–ู นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีในเข้ามาขอรับบริการ 
5. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลการในหน่วยงาน 

เป้าหมาย (เชิง
ปรมิาณและคุณภาพ) 

1. มีรายการวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างน้อย  6 รายการ/ภาคเรียน 
2. มีห้องสำนักงานที่เอ้ือต่อสภาวะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  ถูกต้อง ตามกฎระเบียบของ
ทางราชการ 
4.  มีการให้บริการทางการศึกษาและการทำงานร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ ใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

2 ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
2.  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร้อยละ 60  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับดี 
2. นักเรียนระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการสอบ O-NET ทุกรายวิชาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3. นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร้อยละ 30 มีผลการสอบ O-NET ทุกรายวิชาสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70 มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
6. ทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูง 
7. ทุกกลุ่มสาระสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี 



 
58 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  ประสิทธิภาพ 

8. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงใน 3 อันดับ
แรก 

 ร้อยละความสำเร็จ 100 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
3 ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาครบ 100 % 
2. มีเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระ  8  กลุ่ม และอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
3. บุคลากรทางการศกึษาให้การประเมินผลการใช้หลักสูตรครบทุกคน 100%        
4. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษามีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
5. เอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและ
ท้องถิ่น 
6. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

4 ชื่อโครงการ โครงการรับนักเรียนใหม่ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

2. เพ่ือรับนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาและนโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้น
สังกัด 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. รับจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 5 ห้องเรียน และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 จำนวน 4 ห้องเรียน 
2. โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ตาม
ความต้องงการของผู้ปกครอง 
3. รับนักเรียนเข้าเรียนห้องเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ ปี
การศึกษา 2564 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 



 
59 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
5 ชื่อโครงการ โครงการวัดความรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2564 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวัดความรู้ด้ านการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 
2. เพ่ือให้นักเรียนทราบพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ตนเองในปีการศึกษา 2564 
3. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ตนเอง 
4. เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ในแต่
ละระดับชั้น 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน เข้ารับการวัดความรู้ด้านการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
2. นักเรียนร้อยละ 60 มีคะแนนด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน อยู่ใน
เกณฑ์ด ีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 60 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ในภาคเรียนที ่2 สูงขึ้นกว่าภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 
4. นักเรียนเกิดขวัญกำลังใจ จากการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีคะแนน
สูงสุด 10 อันดับแรก ในแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

6 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดทำระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 

2. เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ 
3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล     
4. เพ่ือดำเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผลของสถานศึกษา 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. ครูทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดทำเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนเพียงพอ 
2. ครูทุกคนสามารถสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนได้
เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดตามสภาพจริง 
3. นักเรียนทุกคน ได้รับการวัดและประเมินผลการเรียน ครอบคลุมตาม 



 
60 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตร 

4. ครูทุกคนนำผลการประเมินไปปรับปรุงด้านการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
5. ครูทุกคนนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสูตรของสถานศึกษา 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

7 ชื่อโครงการ ฝึกอบรมครูเพ่ือจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จังหวัด
มุกดาหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่ ครู โรงเรียนคำชะอี
วิทยาคาร 
2. เพ่ือฝึกทักษะการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียน แก่ ครู โรงเรียนคำชะอีวิทยา
คาร 
3. เพ่ือนำกระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในสถานศึกมาและงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำผลงานทาง
วิชาการและพัฒนาวิทยฐานะของครู 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
1. ครูและบุคลากร 54  คน 
2. วิทยากร                    3  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารทุกคนทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

รอ้ยละความสำเร็จ 100 
รอ้ยละความพึงพอใจ 100 

8 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานการจัดการศึกษา (งาน
ทะเบียน) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
- มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการดำเนินงานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
อย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ 



 
61 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  - การดำเนินงานทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และตรงเวลา 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

9 ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา 

2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
3. เพ่ือให้ความรู้และแนวคิดในการเตรียมการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไปหรือ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและสถาบัน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรยีนมีความภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อสำเร็จการศึกษา 
2. นักเรียนได้ความรู้และแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือดำเนิน
ชีวิตในสังคม 
3. นักเรียนตระหนักถึงความสัมพันธ์และมีความผูกพันระหว่างเพ่ือน คร ูและ
สถานบัน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

10 ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานห้องสมุดให้เป็นระบบ  และสะดวกในการใช้

บริการ 
2. เพ่ือจัดหาเอกสาร  สื่อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้  

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. หนังสือเพ่ิมเติม 8 กลุม่สาระ 
2. หนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 ฉบับ 
3. วารสาร/นิตยสารสัปดาห์ 1 ฉบับ 
เชิงคุณภาพ     
4. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า ตรงตามความต้องการ ความสนใจ ของนักเรียน 
5. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 



 
62 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
11 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้  และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
4. เพ่ือส่ งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนั งสือที่ ดีมีประโยชน์อย่า ง
หลากหลาย นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องที่อ่าน ตาม
ความคิดของนักเรียน 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหาความรู้จากหนังสือในห้องสมุดและ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคคลากร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร้อยละ 80 ได้ผ่านเกณฑ์
การประเมินในการบันทึกรักการอ่าน 
เชิงคุณภาพ     
- นักเรยีนมีทักษะการอ่าน มีความริเริ่มมีจินตนาการ 
- นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้  จากแหล่งต่าง ๆ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

12 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ได้อย่างรวดเร็ว 
2. เพ่ือให้นั ก เรียนได้ ใช้ห้ องสืบค้นสารสนเทศ  ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้สภาพแวดล้อมในห้องสืบค้นสารสนเทศมีความปลอดโปร่งและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องสืบค้นสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ 



 
63 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  ความสามารถของนักเรียน 

เชิงคุณภาพ     
3. ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อห้องสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดที่ 
เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
4. ห้องสมุดมีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมยั 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

13 ชื่อโครงการ โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันสุนทรภู่และภาษาไทยซึ่งเป็นภาษา

ประจำชาติ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านประวัติและผลงานของสุนทรภู่และใช้
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณข์องชาติ   ได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนได้มีพัฒนาการภาษาไทยที่ดีข้ึนในแต่ละด้าน 
4. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านภาษาไทยที่ถูกต้อง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคัดเลือกได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถ
เป็นเลิศทางการอ่าน การเขียนภาษาไทย  และทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ     
1. ร้อยละ  80  ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะภาษาไทยด้านต่าง ๆ ดี
ขึ้น 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตัวแทนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการอ่าน  และ 
ด้านการเขียนและทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ แต่ละระดับ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

14 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้

สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้
เพียงพอกับนักเรียน 
 



 
64 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
 เป้าหมาย (เชิง

ปริมาณและคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ   
นักเรียนชั้น ม.1 – ม.6  มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการเรียน  
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

15 ชื่อโครงการ โครงการพิชิตวรรณกรรม 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมการอ่าน การคิด การเขียนและการพูด 

2.เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนเข้าร่วมโครงการทุกคน ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีทักษะทางภาษาไทยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

16 ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมเพ่ือการแสดงการอบรมการเป็นพิธีกรและการจัดรายการ
เสียงตามสายในโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน 
2. เพ่ือพัฒนาการแสดงออกอย่างมีศิลปะ 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างหลากหลาย 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางภาษาในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้นร้อยละ 100 
2. มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกระดับชั้น 

รอ้ยละความสำเรจ็ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

17 ชื่อโครงการ โครงการการเขียนและจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Booklet) 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนบนแพลทฟอร์มดิจิทัลของผู้เรียน  

2. เพ่ือจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-booklet) ประจำปี ฉบับที่ 1 
3. เพ่ือออกแบบแนวทางส่งเสริมการเขียนและนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านเขียนบทแพลทฟอร์มดิจิทัล 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์                    
(E-booklet) ประจำปี ฉบับที ่1 
3. ครูนำหลักการส่งเสริมแนวทางการเขียนนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 



 
65 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
 รอ้ยละความสำเร็จ 100 

ร้อยละความพึงพอใจ 100 
18 ชื่อโครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย่างมีระบบ และมีความคิดแบบองค์รวม 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถคาดการณ์  กำหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ตัดสินใจได้ 
3. เพ่ือให้นักเรียนประเมิน และเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
มีสติ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี และสูงขึ้น 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีสื่อ
การเรียนรู้ทีส่ะดวก รวดเร็วต่อการนำเสนอชิ้นงานของนักเรียน 
6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จำนวน 965 คน 
2. ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน 
3. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 7 ห้อง 
4. มุมคิดคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง 
5. อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค ์
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านการประเมินอยู่ใน
ระดับด ี
3. ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีสื่อ และเทคโนโลยีช่วยสอนที่ทันสมัย 
4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80  
อยู่ในระดับ ดีมาก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 
 
 



 
66 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
19 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
ความพร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อม 
ให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  และฝึก
ประสบการณ์จริงจากการได้ทดลองและปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพ
ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นั ก เรี ยนร้อยละ 100 ของนั ก เรียนทั้ ง โรงเรียน  ได้ เข้ าใช้ บริการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้น ไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ด ี
3. ผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในการพัฒนาสำนักงาน  ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ด ีขึ้นไป 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

20 ชื่อโครงการ โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ื อส่ งเสริมและพัฒนาให้นั ก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและมีความ
สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. เพ่ือสร้างเจคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกแขนง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
โอกาสต่างๆ 

เป้าหมาย (เชิง
ปรมิาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 50 ของนักเรียนทุกคนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนที่ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และ 



 
67 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  เทคโนโลยี 

4. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

รอ้ยละความสำเร็จ 100 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
21 ชือ่โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีวัสดุสำนักงานที่จะ
ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ     
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

22 ชื่อโครงการ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
วัตถุประสงค์ จัดหา/จัดซื้อ สื่อ-อุปกรณ ์วัสดุ ในการฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. มีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกปฏิบัติในงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร งาน
ช่าง  
2. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัต ิเกี่ยวกับงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร งานช่าง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 
 
 
 
 
 



 
68 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
23 ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาการสภาพแวดล้อมให้เอ้ือกับการพัฒนาการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายของโรงเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดทำและใช้สื่อนวัตกรรมที่มีความทันสมัยและมีคุณภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ 60 
2 . ค รูท ำวิ จั ย เ พ่ื อ พั ฒ น าการ เรี ย นก ารสอน กลุ่ ม ส าระการ เรี ยน รู้
ภาษาต่างประเทศอย่างภาคเรียนละ 1 ชิ้น 
3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความแตกต่าง ตามศักยภาพผู้เรียน 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 6 มีผลสอบ O-net ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับชาติ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

24 ชือ่โครงการ พัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัด ตกแต่ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องสำนักงานให้พร้อมใช้งานมากท่ีสุด 

2. จัดซื้ออุปกรณ ์ครุภัณฑ ์ที่จำเป็นในห้องสำนักงาน 
3. คณะครูมีสถานที่ ที่สะดวกสบายในการจัดเตรียมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
ห้องสำนักงานมีวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บอย่างปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ     
ห้องสำนักมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบาย ส่งเสริมให้คณะ
ครูปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
รอ้ยละความพึงพอใจ 100 

 



 
69 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
25 ชื่อโครงการ โครงการวันคริสต์มาส 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาสและวันขึ้น
ปีใหม ่
2. เพ่ือให้นัก เรียนมีความมั่น ใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 
3. เพ่ือเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก
เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูทกุคน เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวทีต่างๆใน
เทศกาลวันสำคัญบูรณาการร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวที    
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไมน่้อยกว่าร้อยล95 อยู่
ในระดับดีมาก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

26 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเจ้าของภาษาจีน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของจีนแล้วสามารถนำไป

เผยแพร่ ประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวัน 
2. เพ่ือนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน  

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมร้อยละ 95  
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุนทรียภาพ จินตนาการ และมีจิตสำนึกในความเป็น
ไทย รู้รักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาไทย 
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของจีนแล้วสามารถนำไปเผยแพร่ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละความสำเรจ็ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 



 
70 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
27 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านภาษา 
2. สร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดด้านภาษาให้มีความ
เป็นเลิศ 
4. ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษา 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านภาษาสูงขึ้น และผู้เรียนมี
ความความถนัด ความสนใจทางภาษาได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตาม
ศักยภาพของตนเอง 
เชิงคุณภาพ     
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางด้านภาษา
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

28 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ 
เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 
2.  นักเรยีนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบูรณาการร้อยละ 95  
เชิงคุณภาพ     
1. นักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรยีน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงบนเวที    
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยล95 อยู่
ในระดับดีมาก 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 
 
 
 



 
71 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
29 ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ในกิจกรรมหลักสูตร การส่งเสริมสุขภาพ 
3. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้กิจกรรมในหลักสูตร     
2. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
3. ผู้เรียนมสีุขภาพได้มาตรฐานด้านผู้เรียน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
รอ้ยละความพึงพอใจ 100 

30 ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและโรงเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา และเป็นคนที่มีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ มีความสามัคค ี
5. เพ่ือให้นักเรียนและครูในโรงเรียนมีสุขภาพทางกายและมีจิตใจที่ดี 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
2. นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ และมีทักษะทางด้าน
กีฬาดียิ่งขึ้นไป 

รอ้ยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

31 ชื่อโครงการ โครงการการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่มในกิจกรรมทางกีฬากับชุมชน และ

องค์กรต่างๆ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพทางร่างกาย จิตใจทีส่มบูรณ์แข็งแรง 
3. เพ่ือสร้างชื่อเสียงห้แก่ตนเองและโรงเรียนให้มากยิ่งข้ึน     
4. เพ่ือให้นักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติดอย่างยั่งยืน 
5. เพ่ือสร้างจติสำนึกให้นักเรียนได้มีจิตสาธารณะ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาทุกรายการที่องค์กรภายนอกจัดขึ้น  
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนมีประสบการณ์และมีทักษะทางด้านกีฬาดียิ่งขึ้น 



 
72 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
 ร้อยละความสำเร็จ 100 

ร้อยละความพึงพอใจ 100 
32 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
2. เพ่ือให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความรับผิดชอบ เกิดความอดทนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
3. เพ่ือให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง โดยการฝึกและ
ทดสอบในสถานที่ท่ีเหมาะสม 

เป้าหมาย (เชิง
ปรมิาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและสามารถปรับตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนเกิดความอดทน มีความสามัคคีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

33 ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ เรียนในการบำเพ็ญตนให้ เป็น

ประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
2 . เ พ่ื อ ให้ ผู้ เรี ย น มี ค ว าม คิ ด ริ ใน ก ารจั ด กิ จ ก ร รม เพ่ื อ สั งค ม แ ล ะ
สาธารณประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีจิตสำนึก
รู้จักเป็นผู้ให้และการเสียสละต่อสังคมและส่วนรวม   

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 
 
 
 
 



 
73 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
34 ชือ่โครงการ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการวิเคราะห์ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน
แต่ละบุคคลโดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างเหมาะสม 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนึก มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการทำงานร่วมกัน
ตามความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ (ผลผลิต) 
นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วม และมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”  
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้”  พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ มีจิตสำนึก สุขภาพแข็งแรง มีทักษะในการทำงานร่วมกันตาม
ความสนใจหรือความถนัดอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขกับการเรียนรู้ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

35 ชือ่โครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ทั้งในหน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานอื่น  
2. เพ่ือพัฒนาตนเอง  และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากร ได้อบรม สัมมา ศึกษาค้นคว้า ในรายวิชาที่ตนเองสอน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  2  ครั้ง   

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน  52  คน 
ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

รอ้ยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 



 
74 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
36 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงสำนักงาน
กลุ่มกลุ่มบริหารบุคคล ให้เป็นสัดส่วน มีระเบียบสวยงาม  และมีบรรยากาศ
เอ้ืออำนวยต่อการทำงานของบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ และมีการ
จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันในการบริหารจัดการ 
3. เพ่ือให้มีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารและกำหนดภารกิจของครูและ
บุคลากร  
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการมาติดต่อราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ    
1. พัฒนาสำนักงานกลุ่มกลุ่มบริหารบุคคล     จำนวน 1 หอ้ง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา       จำนวน 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

37 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงป้ายทำเนียบบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถงึตำแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 

2. มีความชัดเจนในการลำดับการทำงานภายในองค์กร 
เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. สามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกตำแหน่งที่รับผิดชอบ 
2. ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างทำเนียบบุคลากร 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

38 ชือ่โครงการ โครงการพัฒนางานแผนงาน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัด

การศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของ
หน่วยเหนือ 
2. เพ่ือให้บุคลากรการศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพ่ือให้การดำเนินการโครงการถูกต้องเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  



 
75 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  และการรายงานการดำเนินการโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  55 คน 
2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564   โรงเรียนคำชะอี
วิทยาคาร จำนวน  20 เล่ม 
3. มีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2563-
2565) โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  จำนวน  20 เล่ม 
4. มีการจัดทำรายงานการดำเนินโครงการและประเมินโครงการตาม
วัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564  เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

39 ชื่อโครงการ โครงการการบริหารการเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนบริหารจัดการสำนักงาน 

แผนงานและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร บริหารจัดการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาและสาธารณปูโภคภายในโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารมีวัสดุสำนักงานในการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระฯการปฏิบัติการในสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
4. เพ่ือให้โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารบริหารจัดการตรวจสอบภายใน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  
1. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 
2. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร มีสาธารณูปโภคเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
3. โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารมีวัสดุสำนักงานเพียงพอและพร้อมใช้งาน 
ร้อยละ 70  
 



 
76 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จในปกีารศึกษา 2564 
  เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร บริหารการเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 ร้อยละความสำเร็จ 100 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
40 ชื่อโครงการ โครงการติดตามผลการแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งด้านการเงินและพัสดุ 
3. เพ่ือควบคุม ป้องกันและกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนโครงการในการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางในการควบคุม การ
ทำงาน ติดตามและการปฏิบัติงาน 
2. มีกรอบแนวทางหรือแผนในการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดให้แล้ว
เสร็จประเด็นใบสำคัญรองจ่ายที่คงค้าง 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนจัดทำบัญชีประเภทต่างๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได ้
2. โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

41 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปรังปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา อาคารเรียน  อาคารประกอบ สถานที่

ต่าง ๆ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) 
2. เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาให้มีวัสดุ อุปกรณ ์ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและพร้อม
สำหรับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
2. โรงเรียนมีอาคารเรียน สถานที่ สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่ดี พร้อม
สำหรับการใช้งานสะดวกและปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  



 
77 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  3. โรงเรียนได้พัฒนางานอาคาร สถานที ่และสภาพแวดล้อมเพ่ิมขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ 80 
 รอ้ยละความสำเร็จ 100 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
42 ชื่อโครงการ ระบบงานบริการทั้งในและนอกโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็น
สัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
3. เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้
ดีอย่างน้อย 80 % 
เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน
ทุกคน และให้บริการแก่บุคลากร  หน่วยงานในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้อย่างคล่องตัว 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

43 ชื่อโครงการ พัฒนาระบบควบคุมภายในและเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว เป็นธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานธุรการ งานสารบัญให้มีประสิทธิภาพ 
สะดวกรวดเร็ว มีระบบการบริการที่ทันสมัย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียน
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป็นโรงเรียนสีเขียว ปลอดขยะมลพิษทางดิน  น้ำ และอากาศ 
5. สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. นำศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม
ในโรงเรียน 
 



 
78 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
 เป้าหมาย (เชิง

ปริมาณและคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ   
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดี
อย่างน้อย 80 % 
เชิงคุณภาพ   
1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน
ทุกคน และให้บริการแก่บุคลากร  หน่วยงานในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ได้อย่างคล่องตัว 
2. โรงเรียนสะอาดร่มรื่น  ปลอดภัยจากมลพิษ 

 ร้อยละความสำเร็จ 100 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
44 ชือ่โครงการ โครงการป้องกันและควบคุมโรค (งบประมาณจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โค
วิด-19)และโรคไข้เลือดออก 
2. เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ครู บุคลากร นักเรียนในการเฝ้า
ระวังป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)และโรค
ไข้เลือดออก 
3. ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร เป็นผู้ที่ปลอดภัย
ห่างไกลจากโรค 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิท ธิภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
2. โรงเรียนมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค  สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคที่
ดีและปลอดภัย  
3. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักและเข้าใจกระบวนการและปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

45 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสร้างอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียน
และโรงจอดรถนักเรียน (ปี 63 – 65 ต่อเนื่อง) 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือกอ่สร้างอาคารประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียนและโรงจอดรถนักเรียน 
2. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของทางโรงเรียนกับบุคลากร
ภายนอกรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย 
 



 
79 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  3. เป็นจุดพักสำหรับ ครู  บุคลากรโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรณีการอยู่เวร-

ยามรักษาการณ์ทั้งในเวลาราชการและนอกราชการ และการสร้างวินัยจราจร
ในโรงเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  
2. โรงเรียนมีระบบการบริการที่ปลอดภัยสะดวกและรวดเร็ว  
3. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่
ดี 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

46 ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก–ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้ง

ดูแลตนเองให้มีความลอดภัย. 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับวัคซีนตามที่กำหนด 
4. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการการออกกำลังกาย 
5. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
7. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทักษะการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุง และ
แก้ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร 
8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลัก
โภชนาการและปลอดภัย 
9. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รู้เท่าทันโรค 
COVID-19 ไข้เลือกออกฯลฯ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก
โรค COVID-19 ไขเ้ลือดออกและโรคต่างๆ 
4. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตในระดับดี 
5. ผู้เรียนทุกระดับชั้นสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีใน
ระดับดี 
6. ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก 



 
80 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  โรค COVID-19 ไข้เลือดออกและโรคต่างๆ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

47 ชื่อโครงการ พัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในสำนักงานกิจการ

นักเรียน 
2. เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน มีวัสดุสำนักงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้
เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ     
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลของงาน 

รอ้ยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

48 ชื่อโครงการ โครงการธนาคารโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประหยัด อดออม มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อ

ยามจำเป็น และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการ
ทำงานอย่างมีข้ันตอน 
3. เพ่ือสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบในการทำงาน และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน เข้าร่วมโครงการธนาคาร
โรงเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน มีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อยาม
จำเป็น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน มีทักษะการ
บริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ได้รับประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของธนาคารโรงเรียน 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน มีการวางแผนจัดการด้าน
การเงนิและสามารถนำไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

ร้อยละความสำเร็จ 100 



 
81 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
49 ชื่อโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ครรูู้จักนักเรียนและคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล                              
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของนักเรียน     
3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความรู้  ความสามารถ ทักษะ และส่งต่อ ให้นักเรียน 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ  
- ครูประจำชั้นทุกคนต้องศึกษานักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบทั้งหมด นักเรียนทุก
ระดับชั้น  ม.1 – ม.6 จำนวน 903  คน ในปีการศึกษา 2564 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90  
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ระดับชั้น  ม.1 – ม.6 จำนวน 903  คน 
ในปีการศึกษา 2564 ได้รับการดูแล/ป้องกัน/แก้ไข/ส่งเสริมพัฒนา/ส่งต่อ
แล้วแต่กรณี อยู่ในโรงเรียนด้วยความปลอดภัย 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

50 ชื่อโครงการ สนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

2. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนให้จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิต 

3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนให้มี โอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

1. นักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 จำนวนตามข้อมูลในระบบ
ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (CCT) 
2. นักเรียนยากจน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามขอ้มลูในระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาส
ทางการเรียนรู้ (CCT) สามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 
 



 
82 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
51 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาชมรม  TO BE NUMBER ONE 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆในชมรม 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ   
บุคลากรและสมาชิกในชมรม มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมสำหรับการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม ร้อยละ 100   
เชิงคุณภาพ   
มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกิจกรรมของชมรมอย่างเพียงพอ 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

52 ชื่อโครงการ อบรมสภานักเรียน 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวางแผนในการปฏิบัติงานของสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา  2564 

ร่วมกัน 
2. เพ่ือระดมความคิดใหม่ ๆ จากสภานักเรียนในการที่จะพัฒนาคุณภาพของ
งานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมการทำงานให้เป็นระบบ 
4. เพ่ือสร้างความสามัคคีในคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียนซึ่ง
จะต้องเสียสละเวลาในการทำงานเพ่ืออุทิศตนให้กับโรงเรียน  
5. เพ่ือฝึกและพัฒนาให้นักเรียนมีศักยภาพในความเป็นผู้นำ 
6. เพ่ือฝึกฝนนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน 60 คน  
2. คณะกรรมการสภานักเรียนเครือข่าย จำนวน 100 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามคำสั่งหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
หรือองค์กรต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลและวิถี    ประชาธิปไตย 
2. คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนนำในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการ
เรียนรู้ เป็นบุคคลที่คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
3. คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติ
ได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
4. คณะกรรมการสภานักเรียนเครือข่ายร่วมกันทำและสร้างสรรค์กิจกรรมที่มี 



 
83 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปีการศึกษา 2564 
  คุณภาพ 
 ร้อยละความสำเร็จ 100 
 ร้อยละความพึงพอใจ 100 
53 ชื่อโครงการ เวรประจำวัน 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ครูบุคลากรโรงเรียนได้ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่นักเรียนมา
และกลับอย่างปลอดภัย                             
2. เพ่ือให้ครูได้ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
 - ครูทุกคน    
-  นักเรียนทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการคุมครองดูแลในขณะที่อยู่ในโรงเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 – 
18.00 น. 
- โรงเรียนมอีาคารสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทัศนวิสัย
เหมาะสม 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

54 ชื่อโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึม

ซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ 
ชั่วดีและภูมิใจในการทำด ี
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกที่
ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จำนวน 375 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี
และภูมิใจในการทำด ี



 
84 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสำเร็จในปกีารศึกษา 2564 
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มี

ศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจ 
3. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
4. นักเรียนทราบระเบียบและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนและใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

55 ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวินัยจรจรในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน 

2. เพ่ือสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และบุคลลากรทาง
การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการของโรงเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน และ
สวมหมวกนิรภัย 

เป้าหมาย (เชิง
ปริมาณและคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ 

มีสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนเช่น เครื่องหมายจราจร   ป้าย
จราจร เส้นขอบจราจรถนน ประชาสัมพันธ์ภัยทางถนน  สภาพแวดล้อมความ
ปลอดภัยทางจราจรในโรงเรียน ที่เพียงพอ และเหมาะสม   
เชิงคุณภาพ  
1. มีสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนที่ อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี 
2. มีสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียนที่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้และสร้างนิสัยการมีวินัยด้านการจราจร 
ความปลอดภัยทางถนน  
3. ครู นักเรียนตระหนักถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน 

ร้อยละความสำเร็จ 100 
ร้อยละความพึงพอใจ 100 

 
 1.18.3 โครงการ/กิจกรรม ที่ควรปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 - - 
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1.19 ผลการประเมนิคุณภาพภายในจากต้นสังกัดปีล่าสุด 
       โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 53 คน นักเรียน 931 คน  แบ่งเป็น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 391 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.00 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ.รอบสี่  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษารอบที่สี่ โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี    

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  ปีการศึกษา  2564 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรยีน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

ดีเลิศ 

2. มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดีเลิศ 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 

ยอดเยี่ยม 
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม ดีเลิศ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 

ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการประเมนิอยู่ในระดับ ดี 
จุดเน้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่คุณธรรม 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพ่ิมเติมลงในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งต่อไปให้มีความ
ชัดเจน ควรระบุ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานด้านคุณภาพของผู้เรียนให้ชัดเจนและตรงกันทุกตาราง พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ของผู้เรียน
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้เรียน ให้เห็นภาพ ครอบคลุมทุกกิจกรรม และครบทุกประเด็น รวมถึง
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลายทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสารหรือผ่านช่องทาง
ออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Website หรือ Facebook ของ สถานศึกษา Line Group ผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น 
เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควบคู่คุณธรรม มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
จุดเน้น บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพ่ิมเติมในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรายละเอียดการบริหาร
จัดการโดยใช้ หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นในเรื่องหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความ รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้าไปในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ทั้งระยะสั้น ระยะยาว และ แผนปฏิบัติการประจำปีอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ควรเพ่ิมเติมการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โครงการจิตอาสาพัฒนา โรงเรียน/ชุมชน โครงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หรือกิจกรรมการ
เข้าไปร่วมในชุมชน โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำ แผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง วิชาการ ฯลฯ โดยระบุถึงวิธีการดำเนินงาน วิธีการ
ประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจนว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ตลอดจนส่งเสริมครูด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน การนำเทคโนโลยี digital  มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมีนวัตกรรมทางการศึกษา 
การใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลด้วย Program Application ต่างๆ และมี การรายงานผลตามแผนการ
ดำเนินงาน เช่น  สรุปการประชุมร่วมกับชุมชน การเข้าไปร่วมกิจกรรมในชุมชน การรับการ บริจาคหรือรับการ
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สนับสนุน จากชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ สรุปการรายงานด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การรายงาน
ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการด้านต่าง ๆ แล้วนำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ 
ข้อมูลดังกล่าวเหล่านั้นเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการแจ้งในที่ประชุม แจ้งใน
รูปแบบ เอกสาร แผ่นพับ คำประกาศ Line Facebook เป็นต้น 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
จุดเน้น การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 เพ่ือให้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สถานศึกษา
ควรระบุข้อมูล เพ่ิมเติมในประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา โดย กำหนดให้ครูทุกคนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบ  ทุกรายวิชาที่สอน โดยอาจกำหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาที่สอน และบริบท ของสถานศึกษา เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยระบุ ข้อความเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นว่าครูทุกคน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้เรียน จะได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้ ควรระบุข้อความที่แสดงให้เห็นถึง กิจกรรม 
ขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการในการดำเนินงาน เช่น กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียน รู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน เชิงบวก ฯลฯ ควรระบุว่าแต่ละกิจกรรมมีวิธีดำเนินการอย่างไร รวมถึงระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ควรระบุชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ชัดเจน หาก
สถานศึกษามี Best Practice หรือ นวัตกรรม ควรระบุข้อความ กิจกรรม โครงงาน ชิ้นงาน หรือร่องรอย
หลักฐานอ่ืนใด ที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
มีแนวทางในการรักษาคุณภาพของผลงานให้เกิดความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
89 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

1.20 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

 

รองผู้อำนวยการ 
นายอนนรุ่ง  เสียงล้ำ 

ผู้ผู้อำนวอำนวยการโรงเรียนยการโรงเรียนคำชะคำชะอีวิอีวิททยาคารยาคาร  
นายอดิศร  คันธโรรส 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมผู้ปกครอง 
ครู-ศิษย์เก่า 

นักเรียน 

คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุม่บริหารวิชาการ 
นางสุมาลัย ผิวขำ 

รองผู้อำนวยการ 
นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
และแผนงาน 

นางสุมลทา ผิวขำ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสุเทวี กลางประพันธ์ 

 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

นายพรชัย ขันศรี 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางเกษร รัชอินทร์ 
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1.21 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 

 
 
 
 

นหงษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอดิศร  คันธโรรส 

กรรมการและเลขานุการ 

นายทศพล  อาจหาญ 

ประธานกรรมการ 

พระครูวิมลฉันทกิจ 

พระครูปลัดอธิป ปฏิภาโน 

กรรมการ 

นายวิทพั  ชาธิพา 

นายประเดิม รัชอินทร์ 

กรรมการ 

นายบันเทิง  วุฒิรัญญกูล 

นายอาทิตย์ ทองรอบ 

 

นางมยุรี สิงห์โต 

ร.ต.อ.วัฒนา ชินหงษ์ 

 

กรรมการ 

 
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์ 

กรรมการ 

 

นางอธิตา  เดือนเพ็ญศรี 

นายอริณ  สิริพัฒน์ 

 

นายธีรพงศ์  เสียงล้ำ 

นางบุษกร  สุพร 
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ส่วนที่ 2 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานหรือนโยบาย ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  ไป
จนถึงระดับสถานศึกษา อย่างแท้จริง มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
โดยนโยบาย ดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
4. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565  
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
8. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565  
9. จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
10. นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
11. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
12. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
13. แผนที่นําทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) กลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
14. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2563-2565) 

ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564  
15. แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570)  
16. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร)  
. 17. แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจําปี 2561 – 2564  

18. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
          19. ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 



 

92 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้     
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
       เป้าหมาย 

1. ความม่ันคง 
   1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

   1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศ ที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

   1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

   1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2. ความม่ังคั่ง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ

เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
   2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้าง

ฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้าการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างมีพลัง 

   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. ความย่ังยืน 
   3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที ่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ ่งแวดล้อม จนเกิน 
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

   3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

   3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  
3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วิสยัทัศน์ 

“สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผนที่มีความสําคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุข อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยยังยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒนาในทุกมิติ มีการบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผลรวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มี
ดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพ่ึงพาอาศัย ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนา
ในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้  “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความ
มั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันทั ้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้าง ความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม นําไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึง มีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน  
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
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8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
9) การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทํา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น  
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็นกรอบและ แนวทาง 
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย ที่สําคัญของแผน 
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีง านทํา และสร้างรายได้ 
ภายใต้ บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม ทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 
15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ ผนึกกําลัง

มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ ภายในประเทศลดลง  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
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ปัจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ 
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ จะ

ประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย และ ระดับ
ปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทา ง ในการ
ดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสําเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดําเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน 
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผน ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุก
ระดับเพื่อให้การขับเคลื่อนแผน ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ แนวทางการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกํากับดูแลแต่ละ ยุท ธศาสตร์ให้เกิดการ
นําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู ้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษา โดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึ ง (Inclusive Education) 
ตลอดจน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ การ
จัดสรรงบประมาณประจําปี ให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ แนว
ทางการพัฒนาของแผน เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ เป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากําลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ื อ การจัดการ
ศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชีวัดในช่วงเวลาที่กําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี ความ
ชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ สถานศึกษา 
รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก ในการสร้างการ
รับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ ต่อผู้เรียน ผ่าน
ระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน ในการกํากับ 
การดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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2.4 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
โดยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน และสอดคล้องกับ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยกําหนด
สาระสําคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ  

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ

ทดสอบ ระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 14- 49 ปี  
7. ร้อยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 14-17 ปี  
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
10. จํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
ยุทธศาสตร์  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.5 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกํากับ เพื่อเป็น แนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบ หลักการทํางาน นโยบาย
หลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้  
หลักการ ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการตรวจสอบ  
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการ ตามภารกิจ  
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้ผู้เรียน มีวิธีคิด และ
ทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่  
สิ่งจําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ ำของโอกาสในการศึกษา และในเชิง การ
เรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่ง คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทุกประการ  

2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ 

21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท สังคมไทย 
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ อาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน การจัดการเรียนรู้ ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สือทันสมัย และมี ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริม
การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่
สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ 
และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการศึกษา 
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ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด เป็นฐาน โดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกําหนดให้มีระบบบริหารและ การจัดการ รวมถึงการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และทักษะ
ที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ การประเมินผลการศึกษาทุก
ระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้
กลุ ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร ทางการศึกษา 
งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา และการอาชีพ 
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํามาตรฐานอาชีพ ในสาขาที่สามารถอ้างอิง
อาเซียนได ้

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัย ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไป เป็นกรอบ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที ่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที ่ดี มีส่วนช่วยเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมั ยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา 
และผู้เรียนทีม่ีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
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เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความนิยม
ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยใหม้ี
ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของ สถานศึกษา 
และปัญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  

3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทาง
สังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน  เป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ ําซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูล ภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การดําเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ สถานศึกษา และตามบริบทของ
พื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน มี การจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัย
เด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มี ความต้องการ
จําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นใน
สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
2.6 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําให้ทุกคน ต้อง
ปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดําเนินการให้มี
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ความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-

2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ แผนย่อยที่ 3 ใน
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการ
พัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวม กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักการ
สําคัญในการประกาศนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน นํา
รูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง ความคิดเห็นมา
ประกอบการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันที ่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และ
ประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบ

ใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety Zone in school (SSS) หรือการจัดกิจกรรม Safety School 
Success จัดให้มีการฉีดวัคซนีเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ หน่วยงานทุก
ระดับ 
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1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังอย่างชัดเจน ในทุกส่วน
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                 2.1 เร่งจัดทําและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรสมรรถนะ) โดยรับฟัง  
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

       2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู ้เรียน 
สามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและ 
ประเมินผลเชิงสมรรถนะ 

       2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ อัจฉริยะ
ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

       2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย สอด
รับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้าง วิถีชีวิต
ของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

        2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการ การ
ทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่าน
โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียนและ การเผยแพร่สื่อ
แอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

        2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทํา 

        2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสําคัญในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
       3.1 ดําเนินการสํารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนําเข้าสู่ระบบการศึกษา 

 โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
       3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับ การ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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       3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกําหนดตําแหน่ง (ปัก
หมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 

       3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม ใน
ด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ 

       3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกช น 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิตกําลังคน 

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
       4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skit, 

Up-skill, New-ski เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบที่
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มี ความสนใจ โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น 
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประก อบการด้าน 
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ เอกชนที่
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

       4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนําร่องผ่านการให้บรกิาร 
ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จํานวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ การ

ประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal 
(DPA) 

       5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทํากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

       5.3 ดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ ด้าน
การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
       6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ ของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
       6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋า

ต้ัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
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7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       จัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ควบคู่

กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยดําเนินการจัดทําแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื ่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทําหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํา
รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ แก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตาม
ข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ 

4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้อง กับหลัก
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ ของส่วน
ราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

2.7 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไปแล้ว นั้น 
เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําให้ทุกคน ต้องปรับเปลี่ยน
ชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดําเนินการให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ดังนั้ น จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ใน
ฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของ มนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



 

104 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2556-2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา ในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และ
มีสมรรถนะท่ีสําคัญจําเป็น ในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและ
ยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนด หลักการ
สําคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน นํา
รูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง ความคิดเห็นมา
ประกอบการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันที ่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และ
ประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
      1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม ใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล การดําเนินการและ
แสวงหาสถานศึกษาที่ดําเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล 
ต่อไป 

       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ จัดการ
เรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ สร้างสรรค์ 
พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

       1.4 เร่งรัดพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรู ปแบบ เพ่ือ 

สร้างสมรรถนะท่ีสําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
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       2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองด้วยการ เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่าน แพลตฟอร์ม
และห้องดิจิทัลให้คําปรึกษาแนะนํา 

       2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่ การปฏิบัติใน
ชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบ เป็นเหตุเป็นผลให้
นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 

       2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

       2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ ทันสมัย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้าง วิถีชีวิตของ
ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

       2.6 จัดการเรียนรู ้ตามความสนใจรายบุคคลของผู ้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที ่หลากหลายและ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง รวมทั้ง มี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

       2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ การเผยแพร่สื่อ
แอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

       2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้ เข้าไป
ใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่ม
ผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน สามารถมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะ บ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น 

       2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ วางแผน 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

       2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
       3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง 

สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
       3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรองรับ การ

พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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       3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้ง
กลุ่ม NEETS ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

       3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ การเรียนรู้
ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
       4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี การบูร

ณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และระบบทวิ
ภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทํา 

       4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ กําลังคน 
ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนที่ตอบโจทย์ การพัฒนาประเทศ 

       4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skin Up-skill และ New-
ski เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

       4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ ที่
จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทํางาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร มาตรฐาน
สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) 

       4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น 
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน 
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ เอกชนที่
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

       4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกําลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถ
รองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

       4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทํา โดยบูรณาการ ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาน
สังคมอ่ืน 

       4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง 
มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง สามารถ
นําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
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5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 

Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ 
Digital Performance Appraisal (DPA) 

       5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ 
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระดับ
อาชีวศึกษา 

       5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและ การดําเนินชีวิตของ
ผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

       5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ ที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
       6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก 

ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ 
บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

       6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร ข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ ต้องการของ
ประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

       6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเป็นและ ใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 

       6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตําแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ 

        6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
       เร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยดําเนินการจัดทําแผนและ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

2. ให้ม ีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื ่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทําหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ จัดทํา
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รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การจัดการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดําเนินการ แก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นที่ก่อนโดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตาม
ข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลําดับ 

4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดําเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความสอดคล้อง กับหลักการ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็น หน้าที่ของส่วน
ราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผล และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 
2.8 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 25680) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กําหนดให้
มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถ แก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น
พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  “การศึกษา ขั้น
พื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่า
เทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา จากภัย
พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ํา 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ดําเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม ศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
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2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก ระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการดําเนินชีวิต มี
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 

อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมี
งานทํา 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็ นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ พัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่ สามารถ

ดํารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 

คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง ในพื้นที่

ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม ความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.9 จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 ประกาศ ณ วันที่ 
16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ และประกาศ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื ้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที ่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป็นการต่อยอด พัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” โดยยังคงกําหนดนโยบายใน 4 ด้าน พร้อมกับการกําหนด จุดเน้น
ที่สําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 9 ข้อ นั้น 
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นําไปสู่การ ปฏิบัติทั้ง
หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สอดคล้อง ตามประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับ และแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ จึงกําหนด จุดเน้นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาส 

ในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลด
ความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และ
ป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการ ปักหมุด
บ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ 
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีสูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร  
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้าง คว าม

เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสํานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

2.10 นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2566  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน  
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พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ

เท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง ทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีด ิจิท ัล (Digital 

Technology) 
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
1.ด้านความปลอดภัย 
       1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก ในการ

ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 

       1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ ชีวิต

วิถีปกติต่อไป (Next Normal)  
2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้างสภาพแวดล้อม ที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
      2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับ การ

พัฒนาให้มีสมรรถนะสําหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาด
งานและการพัฒนาประเทศ 

      2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
      2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการเข้าถึง 

การเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
      2.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็น 

ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และ
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ  
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3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้น 

สมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มี 

ความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทํางานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลัง 
ทํางานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความ จงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การมีอาชีพ มีงานทํา และส่งเสริม 
ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

      3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้นําไปสู่ การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนําระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ ในการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 

      3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง 
บุคลากรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐาน 
วิชาชีพ  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
      4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้น การ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ ตามหลักธรรมมาภิบาล 
      4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน บริหาร

จัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ ประสบผลสําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

      4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

      4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
      1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพ่ิม 

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน ทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

      2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
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      3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการ ปัก
หมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

      4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทํากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

      5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้าน 
การเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

      6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ 
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

      7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที ่อยู ่ในพื ้นที ่สูง ห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร  

      8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ 
      9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือสร้าง ความ

เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมมาภิบาล ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

 
2.11 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2554 - 2565) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมที่ยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

 ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย  

จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม ่
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

 เทคโนโลยีดิจิทัล 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
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(Digital Technology) 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี  
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นสําหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ วางแผน
ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทํา และสามารถปรับตัวในการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้  
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
 Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ กระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี  
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก ภัยพิบัติ 

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ํา  และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง การจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับ การช่วยเหลือ 
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ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี 
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

 
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน 
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
 Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ  

นําระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ 

 บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ 

 บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 
2.12 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี 

ดิจิทัล 
ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 

1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขต  
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะที่จําเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  
และมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการของประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
กลยุทธ์หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

2.13 แผนที่นําทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ตามที่ สศช. กําหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่
ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบสําคัญของแผนที่นําทางฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักต้องดําเนินการ ซึ่งในการ
ดําเนินงานจัดทําแผนที่นําทาง SDG4 Roadmap กระทรวงศึกษาธิการได้นําผลการวิเคราะห์จากข้อมูล ความเชื่อมโยง
ระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักท่ี 4 กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
ที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 10 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และประเด็นที่ 12 การเรียนรู้ (จากส่วนที่ 3) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ความเชื่อมโยงจากห่วงโซ่คุณค่าของ
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ประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็น
ที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

ดังนั้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
นําข้อมูลความสอดคล้องเชื่อมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบ หรือ กิจกรรม และ
กระบวนการและภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและทําให้การดําเนินงานสามารถบรรลุ เป้าหมายหลักที่ 4 
ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนการการดําเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการดําเนินงาน (ปลายทาง) ที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทางการดําเนินงาน คือ นําองค์ประกอบ กระบวนการและปัจจัยจากห่วงโซ่คุณค่าของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 4 ประเด็นที่เก่ียวข้อง ที่ สศช. ได้จัดทําไว้แล้ว และการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและ
สภาวะแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายหลักท่ี 4 ได ้ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
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2.14 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  

ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนา  

เศรษฐกิจพิเศษ 
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6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง 
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

 พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 

3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาค  
และเป็นธรรม 

4. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2.15 แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2556-2570)  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

พันธกิจ (Mission) 
       1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  

ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
       3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
       4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนา  
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เศรษฐกิจพิเศษ 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 

1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง 
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนา 

เศรษฐกิจ พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 

3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาค  
และเป็นธรรม 

4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 5 
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง  

พ้ืนที่ตาม แนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 

 อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน  
ศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะการเป็นครูมือ 

อาชีพ ให้แก่ครู และครูทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ 

 มาตรฐานวิชาชีพ และการศึกษาด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งประดิษฐ์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ 

 และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม  

ทางเศรษฐกิจ 
    6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา 
    7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ 

การพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด

ชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องงาน 
                กลยุทธ์ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ 
 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทาง

เศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  

พิเศษและพื้นที่ชายแดน 
      กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อย่างเหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่ 

3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
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5. พัฒนาคลังข้อมูลสือและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

 สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิ

บาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
        กลยุทธ์ 

  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.16 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญา 

ของ เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 

21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
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2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริการ 

 การศึกษาทุกช่องทาง 
4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

และพ้ืนที่ชายแดน 
5. พัฒนาการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ สามารถ

จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาคและ เป็นธรรม 
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยุทธศาสตร์พัฒนา

การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ  
     กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม  
แนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
 อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็น
ต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ใน  
ศตวรรษที่ 21 

      กลยุทธ์ 
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะการเป็นครูมืออาชีพ  

ให้แก่ครู และครูทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ 

 มาตรฐานวิชาชีพ และการศึกษาด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งประดิษฐ์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน 
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4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ เชี่ยวชาและ 
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม  
ทางเศรษฐกิจ 

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา 
7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับการ 

พัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตด้วยบริการการศึกษาทุกช่องงาน 
    กลยุทธ์ 
        1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
        2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
        3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม  

ทางเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมทักษะรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ

และพื้นที่ชายแดน 
    กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง 
เหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่ 

         3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ  

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  
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สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิ

บาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
       กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.17 แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจําปี 2561 - 2564  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน  
เป้าประสงค์ 

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 
 การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้ง  
เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 

3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน  

ตัวชี้วัดด้านการศึกษา 
1. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนจาก 8 ปี เป็น 10 ปี ในปี 2562  
2. ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ในปี 2562 
 

2.18 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับทบทวน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พลเมืองมุกดาหารทุกคน เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

และเท่าเทียมกัน 
3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

5. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีดความสามารถ 
กําลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ค่านิยมองค์การ (Core Values Organization) 
MUKDAHAN 

M = Morality      = มีคุณธรรม 
U = Unity      = มีความเป็นหนึ่ง 
K = Knowledge and skill    = มีความรู้และทักษะ 
D = Development     = มีการพัฒนา 
A = Accountability     = มีความรับผิดชอบ 
H = Honesty      = มีความซื่อสัตย์ 
A = Achievement     = มีความสําเร็จ 
N = Notability     = มีความโดดเด่น 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม และสร้าง สังคมแห่ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ  

ความต้องการของตลาดแรงงาน มีงานทํา และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. กําลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถ  

ในวิชาชีพรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 
6. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา  
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เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม (Goals) 

1. คนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
 และต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ภายในปี 2565 

2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์  
ของต้นสังกัดอย่าง ต่อเนื่องทุกปี 

3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5.ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ 

 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
6. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานทํา มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและ 

 ครอบครัว 
7. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
8. จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม จํานวนโครงงานที่เป็นนวัตกรรม 
9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

 จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
10. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  
และยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่ 
ชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างให้ผู ้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ

แข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพกําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถกําลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

 มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัด 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร การวัดและประเมินผลการเรียนให้มี 

 ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ เท่าเทียมกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสํานึกสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา บูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา  

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

2.19 ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสริม 

และพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน 
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พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
และมี ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร  
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร  
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  

และลด ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมี 

 คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม  

น้อมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย (Goals) 

1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 อย่าง สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ  
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร  
5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 พร้อมก้าวสู่สากล 
9.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน 

 ศตวรรษท่ี 21 
10. ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมนําหลักปรัชญาของ 

 เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
จุดเน้น  
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ  

ทางการศึกษา 
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3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
จุดเน้นที่ 1 ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์  1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์  2 ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
กลยุทธ์  3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสํานึกสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ 

ร่วมกันอย่างมีความสุข  
กลยุทธ์  4 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ 

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์  5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สือ ตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จํากัด  
จุดเน้นที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ ลดความ

เหลื่อมลำ้ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ์ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสําหรับ ผู้เรียน  
กลยุทธ์ 4 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
กลยุทธ์ 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 
จุดเน้นที่ 3 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผล ทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 2 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผลการ

ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่นในวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
จุดเน้นที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริหารจัดการและกระจายอํานาจ 

ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการนําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนา 

การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
กลยุทธ์  3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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ตัวช้ีวัด 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลั กปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. สํานักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร 
จัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมี ประสิทธิภาพ 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
5. สํานักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ ใน

ระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และมีการ 

เปลี่ยนสายงานในตําแหน่งที่สูงขึ้น 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และ 
 การพัฒนาผู้เรียน 

    2. ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
    4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม 

สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรม 

และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และ

การพัฒนาผู้เรียน 
เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ ภัย

คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

2. ผู้เรียนมีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมนําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
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กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียน 
เป้าหมาย 
1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ ให้ได้รับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมก้าว

สู่สากล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จําเป็น ในศตวรรษ
ที่ 21 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี ความรับผิดชอบ มีจิต
สาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน  

ศตวรรษท่ี 21 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้ 
นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมาย 
1. สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที ่มี 

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
2. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่าง

สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ  
4. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
5. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
6. มีนวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร  
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 วัฒนธรรมองค์กร 
“บริการด้วยใจ” SERVICE MIND S= Smile 

 
กรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน (Model) สพม.มุกดาหาร 

* MUKDAHAN - TRUST Model” หรือ “เชื่อมั่น มุกดาหาร โมเดล ” 
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 ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2565 

3.1 รายรับปีการศึกษา  2565 
     รายการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวให้ ดังนี้ 
 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)     3,500  บาท/คน/ปี 
 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  3,800  บาท/คน/ปี 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน 
(คน) 

เงินอุดหนุนรายหัว 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ม.1 171 598,500.00 ม.ต้น 3,500 บาท 
ม.2 178 623,000.00  
ม.3 164 574,000.00  

รวม ม.ต้น 513 1,795,500.00  
ม.4 161 611,800.00 ม.ปลาย 3,800 บาท 
ม.5 126 478,800.00  
ม.6 140 532,000.00  

รวม ม.ปลาย 427 1,622,600.00  
รวมทั้งสิ้น 940 3,418,100.00  

3.2 การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามโครงสร้างการบริหารงาน 
    ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2565 

รายการ งบอุดหนุนรายหัว ร้อยละ ร้อยละ 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 760,000.00 52.78  
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 30,000.00 2.08  
3. กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 100,000.00 6.94  
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 400,000.00 27.78  
5. งานกิจการนักเรียน 150,000.00 10.42  

รวม 1,440,000.00 100 42.13 
7. งบสำรองจ่าย 
    - ค่าสาธารณูปโภค 
    - ค่าจ้างชั่วคราว 
    - ค่าใช้จ่ายไปราชการ 
    - ศึกษาดูงานสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
    - ศึกษาดูงาน รร.มัธยม 
    - สร้างห้องประชุมใหม่ (ต่อเนื่อง) 
    - ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร 
    - ค่าน้ำมัน ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 

 
420,000.00 
610,000.00 
100,000.00 
30,000.00 

110,000.00 
250,000.00 
195,400.00 
80,000.00 

 
21.23 
30.84 
5.06 
1.52 
5.56 
12.64 
9.88 
4.04 
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รายการ งบอุดหนุนรายหัว ร้อยละ ร้อยละ 
    - พัฒนางานด้วยหลักการ 5 ส 
    - สำรองจ่าย 
    - กรมบัญชีกลาง 

50,000.00 
72,700.00 
60,000.00 

2.53 
3.68 
3.03 

 

รวม 1,978,100.00 100 57.87 
รวมทั้งสิ้น 3,418,100.00  100 

 

ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารปีการศึกษา 2565 

  1. โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วก.101/2565 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานวิชาการ  40,000  นางสาวพรทิพย์   
วก.102/2565 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  23,265  นางสาวพรทิพย์   
วก.103/2565 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  -  นางสุมาลัย  
วก.104/2565 โครงการวัดความรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 

2565 
 15,000  นายธีรวัฒน ์

วก.105/2565 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ. 5 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  0 ร มส  
                และ มผ 
กิจกรรมที่ 4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล 

 220,000 
2,000  

 2,000  
 2,000 

  
 214,000 

นางดวงรักษ์  
นางดวงรักษ์ 
นางดวงรักษ์   
นางดวงรักษ์  
 
น.ส.พรทิพย์   

วก.106/2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานการจัดการศึกษา 
(งานทะเบียน) 

 19,995  นางศิริพร  

วก.107/2565 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  23,000  นางศิริพร   
วก.108/2565 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566  13,740  นางศิริพร   
วก.109/2565 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D  18,000  นางสาววิไล    
วก.110/2565 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  17,000  นางสาววิไล    
วก.111/2565 โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นสารสนเทศ  5,000  นางสาววิไล    
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1.1 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

วก.112/2565 โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ  11,500  นางวิจิตรา   
วก.113/2565 โครงการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย  7,500  นางพูนสิริ   
วก.114/2565 โครงการกิจกรรมเพ่ือการแสดง การอบรมการเป็นพิธีกร และการจัด

รายการเสียงตามสายในโรงเรียน 
 4,500  นางบานเย็น  

วก.115/2565 โครงการการเขียนและการจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Booklet)  6,500  นายธีรวัฒน ์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
วก.116/2565 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน 
                คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมุมนักคิดคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3  สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 40,000 
27,245 

  
 5,705  
 7,050  

นางศิริพร 
นางศิริพร   
 
นางศิริพร   
นางศิริพร   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
วก.117/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 
35,000 นายเจษฎากร  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
วก.118/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ  
                เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่กลุ่มสาระการ 
                เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ 
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

80,000  
 10,000 

  
 25,000 

  
 10,000  
 10,000 

  
 25,000 

น.ส.ฟ้าภวิกา 
น.ส.สภุาภรณ์ 
 
น.ส.ฟ้าภวิกา 
 
นายอาณัติ 
นางดวงรักษ์ 
 
นายณัฐวัฒน์, 
นางฤทธิ์ติยา 

วก.119/2565 โครงการวันวิทยาศาสตร์ 10,000 นางสาวพรทิพย์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
วก.120/2565 โครงการค่ายนาฏศิลป์  7,000  น.ส.ทิพย์จิรา 
วก.121/2565 โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระศิลปะ  23,000  น.ส.ทิพย์จิรา 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
วก.122/2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 40,000 นางพิธพร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
วก.123/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 10,000  นางสาวมยุรา   

วก.124/2565 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนและห้องสำนักงานให้มี
คุณภาพ 

 6,000  นางอุษา  

วก.125/2565 โครงการวันคริสต์มาส  15,000  ส.อ.สุภาภรณ ์
วก.126/2565 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  5,000  ส.อ.สุภาภรณ ์
วก.127/2565 โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาจีน  4,000  นางสาวอาบพร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
วก.128/2565 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 40,000 นายไพบูรณ์   

 

1.2 โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานแนะแนว 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วก.129/2565 โครงการบริหารจัดการงานแนะแนวและงานศึกษาต่อประกอบอาชีพ 

กิจกรรมที่  1  พัฒนาสำนักงานแนะแนวและสื่อการสอนวิชา 
                  แนะแนว 
กิจกรรมที่  2  พัฒนาห้องเรียนพัธมิตรกับPIM 

20,000 
5,000 

 
15,000 

นางเกษร 

 

    2. โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บค.201/2565 โครงการพัฒนาบุคลากร  (ไปราชการ  อบรม สัมมนา)  100,000  นางสุเทวี 
บค.202/2565 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 110,000  นางสุเทวี  

บค.203/2565 โครงการจัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล  20,000  นางวิจิตรา   
บค.204/2565 โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  610,000  นางสุเทวี  
บค.205/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  10,000  นางวีร์สุดา   
บค.206/2565 โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนพันธมิตรสถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์
 30,000  นางเกษร 
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    3. โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งปม.301/2565 โครงการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 
                งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 บริหารงานพัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 ค่าสาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
กิจกรรมที่ 6 สำรองจ่ายกรมบัญชีกลาง 
กิจกรรมที่ 7 สำรองจ่าย 

732,700  
 20,000 

  
 10,000  
 70,000  
420,000  
 80,000  
 60,000  
 72,700 

นางสุมลทา  
นางสุมลทา 
  
นายไพบูรณ์  
นางสุมลทา  
นางอุษา  
นางสุมลทา   
นางวไลลักษณ์   
นางสุมลทา   

งปม.302/2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  - ลูกเสือ 
                  - เนตรนาร ี
                  - ยุวกาชาด 
                  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
                  - นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมที่ 4.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการสนับสนุนการ                  
                   จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 4.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและจิตอาสาพัฒนา 
                  สาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4.4  ติวเข้มเติมเต็มศักยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
กิจกรรมที่ 4.5 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคม 
                  ศึกษา ปีการศึกษา 2565 
กิจกรรมที่ 4.6 กีฬาสีภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4.7 กีฬาภายนอกสถานศึกษา 

2,731,630 
 

1,018,310 
411,880 
444,350 
857,090 
145,560  
(83,420) 
 (4,080)  
 (4,400)  
 (9,560)  

 (44,100) 
…………….. 

 
3,000 

 
15,000 
5,000 

 
75,400 
20,000 

นางวไลลักษณ์   
 
 
 
 
 
นางบานเย็น  
นายขวัญชัย  
นางสาวมยุรา  
นางณัฐสิน1าถ  
นางประภาศรี  
นายพนอม 
นางสาวชญานี 
 
นางบานเย็น 
 
นางเกษร 
นางสาวสุภิญา 
 
นายไพบูรณ์ 
นายไพบูรณ์ 
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รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 4.8 ป้องกันและควบคุมโรค 

กิจกรรมที่ 4.9 พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลหรือห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) 
กิจกรรมที่ 4.10 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4.11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอ่ืนๆ 

200,000 
……………. 

 
35,000 

……………. 

นางเกษร 
นางเกษร 
 
นายพรชัย 
นางวไลลักษณ์   

 

 

    4. โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บท.401/2565 โครงการพัฒนาอาคาร / สถานที่ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาปรับปรุง/ซ่อมแซมจัดหาครุภัณฑ์หอประชุม 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3  งานประชาสัมพันธ์และโสตศึกษา 
กิจกรรมที่ 4  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)  
                 ห้องน้ำ, ห้องสว้ม, ประต,ู หน้าต่างและงานซ่อมแซม 
                 โต๊ะ – เก้าอ้ี ป้ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงห้องบริดสโตน 
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน 

325,400  
 42,000  
 20,000  
 27,000  

 195,400 
 
  

 5,000  
 36,000 

นายเสน่ห์  
นายณัฐวัฒน์  
นายเสน่ห์  
นายเสน่ห์ 
รองฯณัฐวัชร์  
 
 
นางเกษร  
นายเสน่ห์  

บท.402/2565 โครงการระบบงานบริการทั้งในและนอกโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 3 
กิจกรรมที่ 2 งานบริการของแม่บ้านและงานบริการทั่วไป  
กิจกรรมที่ 3 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

48,290  
 6,000  

 40,000  
 2,290 

นางเกษร  
นางเกษร  
นางเกษร  
นางเกษร  

บท.403/2565 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมธนาคารขยะและพลังงาน (โรงเรียนสีเขียว 
                และกิจกรรม 5 ส) และเศรษฐกิจพอเพียง 

65,000  
 60,000  
 5,000 

นางเกษร  
นางเกษร  
นางเกษร  
 

บท.404/2565 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต  20,000  นายณัฐวัฒน์  
บท.405/2565 โครงการพัฒนาห้องพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของครู 

บุคลากรและนักเรียน 
 36,710  นางพรพิศ  

บท.406/2565 โครงการต่อเติมโรงรถนักเรียนและสร้างสำนักงานกิจการนักเรียน
ด้านหน้าโรงเรียน (โครงการต่อเนื่องปี 2565 – 2567) 

 100,000  นางเกษร  
และนายพรชัย 

บท.407/2565 โครงการห้องประชุมเครือออน  250,000  นางเกษร  



 
144 แผนปฏิบัติการโรงเรยีนคำชะอวีิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 

    รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
บท.408/2565 โครงการพัฒนางานด้วยหลักการ 5 ส 50,000  ผอ.อดิศรณ์ 
 

 5. โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กก.501/2565 โครงการกิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแข่งขัน ROV 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขัน หมากฮอส 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมลานดนตรีเวทีคนเก่ง 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมคนดีศรี คอ. 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

18,500  
 2,000  
 1,000  
 1,000  
 1,000  
 4,000  
 3,500  
 6,000 

ส.อ.สุภาภรณ์  
ส.อ.สุภาภรณ์  
นายศาศวัต  
นายศาศวัต  
นางสาววิไล  
ส.อ.สุภาภรณ์  
น.ส.สภุาภรณ์  
น.ส.ฟ้าภวิกา  

กก.502/2565 โครงการขับขี่ปลอดภัย  10,000  ส.อ.สุภาภรณ์  
กก.503/2565 โครงการเข็มกลัดสถาบัน  5,000  นายศาศวัต    
กก.504/2565 โครงการบัตรนักเรียน  2,500  นายศาศวัต    
กก.505/2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  5,000  นายเสน่ห์   
กก.506/2565 โครงการสนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน  2,000  น.ส.จิรัชยาพร  
กก.507/2565 โครงการพัฒนาชมรม  TO BE NUMBER ONE  33,200  นางประภาศรี   
กก.508/2565 โครงการพัฒนาสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  15,000  นายศาศวัต    
กก.509/2565 โครงการพัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน  20,000  ส.อ.สุภาภรณ์  
กก.510/2565 โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและหัวหน้า

ระดับ 
 23,200  นายขวัญชัย   

กก.511/2565 โครงการห้องเรียนสีขาว  2,000  นางศิรินทิพย์   
กก.512/2565 โครงการเวรประจำวัน  10,000  นายขวัญชัย    
กก.513/2565 โครงการส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมของนักเรียน  3,600  ส.อ.สุภาภรณ์  

 



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

วก.102

/2565

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

วัตถุประสงค์

1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียนให้

สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอน  8  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

2 กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

- สอนเสริมติวเข้ม

- การทดสอบ Pre  

O-NET/O-NET

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.3 และ 

ม.6

23,265        น.ส.พรทิพย์ 

 อาจวิชัย

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.104

/2565

โครงการวัดความรู้ด้านการ

อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือวัดความรู้ด้านการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียนของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6

2. เพ่ือให้นักเรียนทราบ

พัฒนาการด้านการอ่าน คิด

วิเคราะห์และเขียนของตนเองใน

ปีการศึกษา 2565

3. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนา

ทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียนของตนเอง

4. เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 

อันดับแรก ในแต่ละระดับช้ัน

2 กิจกรรมวัดความรู้ด้าน

การอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน ปีการศึกษา 

2565

- วัดความรู้ฯ ภาคเรียนท่ี

 1 ปีการศึกษา 2565

- วัดความรู้ฯ ภาคเรียนท่ี

 2 ปีการศึกษา 2565

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

15,000        กลุ่ม

บริหารงาน

วิชาการ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.107

/2565

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบ

ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ

การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กับผู้เรียนก่อนท่ีจะ

ส าเร็จการศึกษา

2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

และยินดีกับนักเรียนท่ีส าเร็จ

การศึกษา

3. เพ่ือให้ความรู้และแนวคิดใน

การเตรียมการศึกษาต่อ

ระดับสูงข้ึนไปหรือทักษะใน

การประกอบอาชีพ

4. เพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน

ระหว่างครู นักเรียนและสถาบัน

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

และมอบ

ประกาศนียบัตรนักเรียน

ผู้ส าเร็จการศึกษา

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.3 และ 

ม.6

23,000        นางศิริพร  

สุวรรณไตรย์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.108

/2565

โครงการรับสมัครนักเรียน

ใหม่ปีการศึกษา 2566

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือรับนักเรียนเข้าเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2566

2. เพ่ือรับนักเรียนเข้า

ห้องเรียนพิเศษเน้น

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3. เพ่ือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาและนโยบาย

การศึกษาของหน่วยงานต้น

สังกัด

2 กิจกรรมรับสมัคร

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา

 2566 

    - รับสมัครนักเรียน 

ม.1 และ ม.4

    - สอบจัดช้ันเรียน

    - รายงานตัวและ

มอบตัวนักเรียนใหม่

1.นักเรียน

ใหม่ ม.1 

จ านวน 

200 คน

2.นักเรียน

ใหม่ ม.4 

จ านวน 

160 คน

13,740        นางศิริพร  

สุวรรณไตรย์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.110

/2565

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่าน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ

อ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้

  และน าไปสู่การปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

กระบวนการแสวงหาความรู้ 

รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ือง  

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2,3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัย

การอ่าน

  - จัดบอร์ดวันส าคัญ

หรือข่าวสารต่างๆ

  - กิจกรรมกระเช้า

หนังสือ

  - กิจกรรมเสียงตามสาย

  - กิจกรรมยอดนักอ่าน

  - กิจกรรมยอดนัก

ค้นคว้า

  - กิจกรรมแข่งขัน

สารานุกรม

  - กิจกรรมเปิด

พจนานุกรมไทย

นักเรียน

และ

บุคคลากร

 โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

17,000        นางสาววิไล  

 โพธิวัตร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก

เลือกอ่านหนังสือท่ีดีมี

ประโยชน์อย่างหลากหลาย 

น าไปพัฒนาทักษะการเขียน

บันทึกความรู้จากเร่ืองท่ีอ่าน 

ตามความคิดของนักเรียน

5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน

สืบค้นข้อมูลหาความรู้จาก

หนังสือในห้องสมุดและ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

ต่อเน่ือง



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.112

/2565

โครงการร าลึกครูกลอนสุนทร

ภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนเห็น

ความส าคัญของวันสุนทรภู่และ

ภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ า

ชาติ

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรู้ด้านประวัติและผลงาน

ของสุนทรภู่และใช้ภาษาไทยซ่ึง

เป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่าง

ถูกต้อง

3.นักเรียนได้มีพัฒนาการ

ภาษาไทยท่ีดีข้ึนในแต่ละด้าน

2 กิจกรรมร าลึกครูกลอน

สุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

แห่งชาติ

 - กิจกรรมวันสุนทรภู่  

 - กิจกรรมวันภาษาไทย

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

11,500        นางวิจิตรา  

เสียงเสนาะ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4. นักเรียนมีความรู้และ

ประสบการณ์ในด้านภาษาไทย

ท่ีถูกต้อง

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยคัดเลือกได้ตัวแทน

นักเรียนท่ีมีความสามารถเป็น

เลิศทางการอ่าน การเขียน

ภาษาไทย  และทักษะ

ภาษาไทยในด้านต่างๆ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.114

/2565

โครงการกิจกรรมเพ่ือการ

แสดง การอบรมการเป็นพิธีกร

 และการจัดรายการเสียง

ตามสายในโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 

การฟัง การอ่าน การเขียน

2. เพ่ือพัฒนาการแสดงออก

อย่างมีศิลปะ

3. เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาไทย

อย่างหลากหลาย

4. เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางภาษา

ในชีวิตประจ าวัน

2 กิจกรรมเพ่ือการแสดง 

การอบรมการเป็นพิธีกร

 และการจัดรายการเสียง

ตามสายในโรงเรียน

 - บ ารุงรักษาเคร่ืองเสียง

 - จัดอบรมให้แก่

นักเรียนในเร่ืองการ

แสดงการเป็นพิธีกรใน

งานต่างๆ

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

4,500         นางบานเย็น 

 วังคะฮาต



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.119

/2565

โครงการวันวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

บูรณาการความรู้ท่ีได้เรียนใน

ห้องเรียนกับชีวิตประจ าวัน

2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมี

ความรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเองและมีความสนใจในวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. เพ่ือสร้างเจคติท่ีดีต่อวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก

แขนง

2 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

- แข่งขันตอบปัญหา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี

 1 - 3  

- แข่งขันตอบปัญหา

ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

- ประกวดจัดป้ายนิเทศ

เน่ืองในวันวิทยาศาสตร์ 

- แข่งขันวาดภาพเน่ือง

ในวันวิทยาศาสตร์ 

- พัฒนาจิต คิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ด้วย Science

 Show

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

10,000        น.ส.พรทิพย์ 

 อาจวิชัย 

และ

นายอาณัติ 
กลางประพันธ์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในโอกาสต่างๆ

5. เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาพหุ

ปัญญา



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.120

/2565

โครงการค่ายนาฏศิลป์

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ

ปฏิบัติการแสดงนาฎศิลป์ไทย

และพ้ืนบ้าน

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

นาฏศิลป์

3. เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนกล้า

แสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ในทางท่ีเหมาะสม

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็น

คุณค่าในงานทางด้านนาฎศิลป์

ไทยและพ้ืนบ้าน

2 กิจกรรมค่ายนาฏศิลป์

  - ค่าวัสดุฝึก

  - ค่าอาหาร

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

7,000         น.ส.ทิพย์จิรา

ภูสีเงิน 

และ

น.ส.พุฒิญา 

อาจหาญ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

และเกิดความภาคภูมิใจใน 

วัฒนธรรมไทยและพ้ืนบ้าน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.125

/2565

โครงการวันคริสต์มาส

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้

ประเพณีและวัฒนธรรมในวัน

คริสต์มาส

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความม่ันใจ

และกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสมมีสุนทรียภาพและ

ลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ

3. เพ่ือเป็นการสืบสาน

สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี

ท้ังของไทยและตะวันตกเพ่ือ

เช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

ครูและนักเรียน

2 กิจกรรมวันคริสต์มาส

-  การให้ความรู้ต่างๆ  

-  การแข่งขันทักษะ  

-  การแสดง

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6 

และครู

15,000        สิบเอกหญิง

สุภาภรณ์ 

จุลสมบัติ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.129

/2565

โครงการบริหารจัดการงาน

แนะแนวและงานศึกษาต่อ

ประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียน

ค าชะอีวิทยาคารได้รับการแนะ

แนวศึกษาต่ออย่างท่ัวถึง

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้

นักเรียนให้รู้จักและเข้าใจ

ตนเองและพร้อมพัฒนาตนเอง

อย่างเต็มท่ี

3. นักเรียนทุกคนได้รับความ

เอาใจใส่และได้รับการส่งเสริม

การพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือการเลือก

2,3 โครงการบริหารจัดการ

งานแนะแนวและงาน

ศึกษาต่อประกอบอาชีพ

แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย

ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนา

ส านักงานแนะแนวและ

ส่ือการสอนวิชาแนะแนว

กิจกรรมท่ี 2  พัฒนา

ห้องเรียนพัธมิตรกับPIM

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

 35,000

(5,000)

(15,000)

นางเกษร รัช

อินทร์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

สาขาวิชาท่ีจะศึกษา  

สถาบันการศึกษาและตัดสินใจ

เลือกประกอบวิชาชีพท่ี

เหมาะสมในอนาคต



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.501

/2565

โครงการกิจกรรมนักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ครูและนักเรียน

ตระหนักและรู้จักรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามไว้

 และภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมงาน

ประเพณีท่ีส าคัญในท้องถ่ินของ

ตนเอง

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้

แสดงออกซ่ึงความสามารถ

ในทางท่ีถูกต้อง

3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตท่ีดี

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ภายในและภายนอกโรงเรียน ท่ี

ชุมชนขอความร่วมมือ

2,3 โครงการกิจกรรม

นักเรียนแบ่งเป็น 7 

กิจกรรมย่อยดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรม

แข่งขัน ROV

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม

แข่งขันหมากฮอส

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม

ลานดนตรีเวทีคนเก่ง

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม

ความรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม

วันส าคัญ

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรม

คนดีศรี คอ.

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรม

ธนาคารโรงเรียน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

 18,500

(2,000)

(1,000)

(1,000)

(1,000)

(4,000)

(3,500)

(6,000)

สิบเอกหญิง

สุภาภรณ์ 

จุลสมบัติ

ส.อ.สุภาภรณ์ 

นายศาศวัต 

นายศาศวัต 

นางสาววิไล 

ส.อ.สุภาภรณ์ 

น.ส.สุภาภรณ์ 

น.ส.ฟ้าภวิกา



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.502

/2565

โครงการขับข่ีปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนขับข่ี

ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อ่ืน

2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม

กฎจราจร และถูกกฎหมาย

2,3 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

- ค่าไวนิล

- ค่าอาหาร 

- ค่าอาหารว่าง

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

        10,000 สิบเอกหญิง

สุภาภรณ์ 

จุลสมบัติ

กก.503

/2565

โครงการเข็มกลัดสถาบัน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรัก

และภาคภูมิใจในการเป็น

นักเรียนของโรงเรียนค าชะอี

วิทยาคาร

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ

ผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของและ

เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน

2 พิธีมอบเข็มกลัดสถาบัน 

ตรา ค.อ.

นักเรียน

ช้ัน ม. 1 

และ 4 

จ านวน  

350 คน

         5,000 นายศาศวัต  

 คุณช่ืน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.505

/2565

โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือคัดกรอง เฝ้าระวังและ

ควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาด

ของยาเสพติด

2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด อบายมุข ได้อย่าง

ถูกต้องท้ังตนเองและชุมชน

3. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้

นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและ

โทษของยาเสพติด

2,3 กิจกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

- กิจกรรมตรวจคัดกรอง

นักเรียน/เฝ้าระวัง

- จัดนิทรรศการ/ อบรม

ให้ความรู้

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์

 ร่วมรณรงค์เน่ืองในวันงด

สูบบุหร่ีโลก/วันต่อต้าน

ยาเสพติด/จัดรายการ

เสียงตามสาย

- กิจกรรมติดตาม/แก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม

เส่ียง

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม. 1 - 6

         5,000 นายเสน่ห์  

ก าประโคน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.506

/2565

โครงการสนับสนุนนักเรียน

ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัดสรรเงินอุดหนุน

ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน

2. เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนท่ี

ยากจนให้จัดหาปัจจัยพ้ืนฐานท่ี

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต

3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษาแก่นักเรียนท่ียากจน

ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงข้ึน

2,3 กิจกรรมสนับสนุน

นักเรียนด้าน

ปัจจัยพ้ืนฐาน

- ส ารวจข้อมูลนักเรียน

ยากจน ท่ีผู้ปกครองมี

รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน

  40,000  บาทต่อปี

- กรอกข้อมูลในระบบ

ระบบปัจจัยพ้ืนฐาน

นักเรียนยากจน (CCT)

- จัดสรรเงิน

ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน

นักเรียน

ยากจน 

ระดับช้ัน 

ม. 1 – 3

         2,000 น.ส.จิรัชยาพร

 ทองลือ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.507

/2565

โครงการพัฒนาชมรม  TO BE

 NUMBER ONE

วัตถุประสงค์

เพ่ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้

เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม

ต่างๆในชมรม

2,3 กิจกรรมพัฒนาชมรม  

TO BE NUMBER ONE

- กิจกรรมตรวจคัดกรอง

นักเรียน/เฝ้าระวัง

- จัดบอร์ดป้ายนิเทศ

และอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับ

โทษของยาเสพติด

- ประชาสัมพันธ์รณรงค์

เน่ืองในวันงดสูบบุหร่ี

โลก/วันต่อต้านยาเสพ

ติด/

- การจัดรายการเสียง

ตามสาย

บุคลากร

และ

สมาชิกใน

ชมรม

        33,200 นางประภาศรี

 พรทอง



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กิจกรรมพัฒนาชมรม  

TO BE NUMBER ONE 

(ต่อ)

- ประกวดเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี TO BE

 NUMBER ONE IDOL

- ประกวด  Dancercise 

- ติดตาม/แก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนกลุ่ม

เส่ียง



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.508

/2565

โครงการพัฒนาสภานักเรียน

และส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียน

มีการท างานอย่างเป็นระบบ 

ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือท า

ประโยชน์แก่สังคมตามวิถี

ประชาธิปไตย

2. เพ่ือส่งเสริมความมีภาวะผู้น า

 รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของ

ตัวเอง สร้างประสบการณ์การ

บริหารงานของสภานักเรียน

ตามหลักธรรมาภิบาล

	

2 จัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

ให้เพียงพอต่อการ

บริหารจัดการกิจกรรม

สภานักเรียน

1. 

คณะกรรม

การสภา

นักเรียน 

จ านวน  

30 คน

2. ครู

และ

นักเรียน

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

 ทุกคน

        15,000 นายศาศวัต  

คุณช่ืน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของสภานักเรียน

4. เพ่ือเสริมสร้างกลไกการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ไม่

ว่าจะเป็นบุคลากรในโรงเรียน

ทุกระดับ  ผู้ปกครองหรือชุมชน

5. เพ่ือจัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

ให้เพียงพอต่อการบริหาร

จัดการกิจกรรมสภานักเรียน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.511

/2565

โครงการห้องเรียนสีขาว

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

สามารถดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ตักเตือน แนะน าเพ่ือนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเร่ือง ยา

เสพติด โรคเอดส์ การต้ังครรภ์ก่อน

วัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย

แก่นักเรียน

2. เพ่ือเสริมสร้างกลไกการท างาน

แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

โรงเรียน  ผู้ปกครองหรือชุมชน 

และหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  

ในการรณรงค์ ป้องกัน การแพร่

ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน

3. เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น 

“โรงเรียนสีขาว” ปลอดจากยา

เสพติด

2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

- ค่าอาหารว่าง

ครูและ

นักเรียน

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

 ทุกคน

         2,000 นางศิรินทิพย์ 

 วรรณทอง



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.513

/2565

โครงการส่งเสริมวินัยและ

พฤติกรรมของนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ระเบียบวินัยและความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้

รับผิดชอบ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของสถานศึกษา 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

2 กิจกรรมส่งเสริมวินัย

และพฤติกรรมของ

นักเรียน

- ค่าอาหารว่าง

- ค่าตอบแทนวิทยากร

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

         3,600 สิบเอกหญิง

สุภาภรณ์  

จุลสมบัติ



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

วก.103

/2565

โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ให้

สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางและหลักสูตรท้องถ่ิน

ตามแนวทางการจัดการศึกษา

และหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551

2 กิจกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

- สอนเสริมติวเข้ม

- การทดสอบ Pre  

O-NET/O-NET

มีเอกสาร

หลักสูตร
สถานศึกษา

ครบ  

100%

-            นางสุมาลัย  

ผิวข า

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.109

/2565

โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน

ห้องสมุดให้เป็นระบบ  และ

สะดวกในการใช้บริการ

2. เพ่ือจัดหาเอกสาร  ส่ือวัสดุ  

อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้

3. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้  มี

นิสัยรักการอ่านและมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้	

2  กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด

 3D   

 - จัดทรัพยากร

สารสนเทศ

 - จัดบรรยากาศ

 - จัดการบริหารห้องสมุด

ห้องสมุด

เป็นแหล่ง

ค้นคว้า 

ตรงตาม

ความ

ต้องการ 

ความ

สนใจ 

ของ

นักเรียน	

18,000        นางสาววิไล  

 โพธิวัตร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.113

/2565

โครงการพัฒนากลุ่มสาระ

ภาษาไทย

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทยให้สูงข้ึน

2. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่ือ

ประกอบการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยให้เพียงพอกับนักเรียน

2 กิจกรรมพัฒนากลุ่ม

สาระภาษาไทย

 - จัดซ้ือส่ือและวัสดุ

อุปกรณ์

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 – ม.6

7,500         นางพูนสิริ  

อินทร์ภูวา



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.115

/2565

โครงการการเขียนและการ

จัดท าจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Booklet)

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน

แสดงความคิดเห็นของนักเรียน 

2. เพ่ือเผยแพร่งานเขียนและ

จัดท าจุลสารฉบับกระดาษและ

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือพัฒนาต้นแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนเร่ืองการ

เขียนแสดงความคิดเห็น

2 กิจกรรมการเขียนและ

การจัดท าจุลสาร

อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Booklet)

  - ออกแบบต้นแบบ 

(prototype)

  - พิมพ์จุลสาร

  - จัดท าจุลสาร

อิเล็กทรอนิกส์

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 – ม.6

6,500         นายธีรวัฒน์ 

ศรีบุรมย์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.116

/2565

โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป

ความคิดรวบยอด คิดอย่างมี

ระบบ และมีความคิดแบบ     

องค์รวม

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

คาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย

และแนวทางการตัดสินใจได้

3. เพ่ือให้นักเรียนประเมิน และ

เลือกแนวทางการตัดสินใจ 

และแก้ปัญหาอย่างมีสติ

2 โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย

ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือวัสดุ

และครุภัณฑ์พัฒนาการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรม

มุมนักคิดคณิตศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3  สอบวัด

ความรู้ทางคณิตศาสตร์

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 – ม.6

และ ครู

กลุ่มสาระ

การ

เรียนรู้
คณิตศาสตร์

 40,000

(27,245)

(5,705)

(7,050)

นางศิริพร  

สุวรรณไตรย์

นางศิริพร 

นางศิริพร 

นางศิริพร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 

และสูงข้ึน

5. เพ่ือให้นักเรียนมี

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ท่ี

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีส่ือ

การเรียนรู้ท่ีสะดวก รวดเร็วต่อ

การน าเสนอช้ินงานของนักเรียน

6. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการ

แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.117

/2565

โครงการพัฒนาศักยภาพส่ือ

การเรียนการสอนกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางวิชาการสังคมศึกษาด้าน

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการ

ใช้งานในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม

2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงานเตรียมความ

พร้อมนักเรียนในการแข่งขัน

ทักษะวิชาการสังคมศึกษาใน

รายการต่าง ๆ

2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ส่ือการเรียนการสอน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ปี

การศึกษา 2565

  - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน

ครูกลุ่ม

สาระการ

เรียนรู้
สังคม

ศึกษา 

ศาสนา

และ

วัฒนธรรม

        35,000 นายเจษฎากร

 นวพรรษสรณ์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.118

/2565

โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาส านักงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ให้มีความ

พร้อมต่อการส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้

2. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ให้มีความพร้อม ให้นักเรียนได้

เรียนรู้กระบวนการและเหตุผล

ทางวิทยาศาสตร์ และฝึก

ประสบการณ์จริงจากการได้

ทดลองและปฏิบัติจริง

2 โครงการพัฒนาการ

เรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี แบ่งเป็น 5 

กิจกรรมย่อย

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา

ส านักงานกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือส่ือ

และวัสดุอุปกรณ์

ห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3 

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

 80,000

 (10,000)

 

 (25,000)

 

 (10,000)

น.ส.ฟ้าภวิกา

 ขอบเขต 

น.ส.สุภาภรณ์

น.ส.ฟ้าภวิกา

นายอาณัติ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

3. เพ่ือพัฒนาส่ือและอุปกรณ์

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ให้มีศักยภาพก้าวสู่การเป็น

โรงเรียนมาตรฐานสากล

4. เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนเป็น

แหล่งรวบรวมพรรณไม้ ข้อมูล

พรรณไม้ และการเก็บรักษา

เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา

และเผยแพร่สู่ชุมนุมภายนอก 

เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษา

ค้นคว้าและการเรียนการสอน

วิชาต่างๆ

5. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุง

ภูมิทัศน์และอาคาร

สถานท่ีกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือส่ือ

และวัสดุอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

  (10,000)

 

 (25,000)

นางดวงรักษ์

นายณัฐวัฒน์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.122

/2565

โครงการพัฒนาส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

งานอาชีพ

วัตถุประสงค์

จัดหา/จัดซ้ือ ส่ือ-อุปกรณ์ วัสดุ 

ในการฝึกประสบการณ์ให้กับ

ผู้เรียน

2 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการงานอาชีพ

  - จัดซ้ือส่ือและวัสดุ

อุปกรณ์

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

        40,000 นางพิธพร 

วงษ์วิรัติ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.123

/2565

โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเทียบเคียง

มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาการ

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ

ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ

โรงเรียน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดท าและ

ใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีมีความ

ทันสมัยและมีคุณภาพ

2 กิจกรรมพัฒนาการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล

  - จัดซ้ือ อุปกรณ์ส่ือ

ประกอบการเรียนรู้

  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6 

และครูท า

วิจัยเพ่ือ

พัฒนาการ

เรียนการ

สอน

        10,000 น.ส.มยุรา  

เมืองฮาม



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.126

/2565

โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

แสดงออกในการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ

2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับ

ใช้กับชีวิตประจ าวันได้

2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร

  - รางวัลนักเรียน

  - อาหารว่างวันแข่งขัน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6 

และครู

ทุกคน

         5,000 สิบเอกหญิง

สุภาภรณ์ 

จุลสมบัติ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.127

/2565

โครงการพัฒนาสมรรถนะการ

เรียนรู้ภาษาจีน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างสมรรถนะการ

เรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียน

โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร

2. เพ่ือสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ภายในห้องเรียนภาษาจีน

2 กิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะการเรียนรู้

ภาษาจีน

 - วัสดุอุปกรณ์

 - รางวัลนักเรียน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6 ท่ี

ลงทะเบียน

เรียนใน

รายวิชา

ภาษาจีน

         4,000 น.ส.อาบพร  

เวียงสมุทร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.128

/2565

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียน

 การสอนวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป

2..เพ่ือให้มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียน 

การสอน การเล่นกีฬาอย่าง

ปลอดภัยและเพียงพอ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา

ทักษะและความสามารถด้านกีฬา

ย่ิงข้ึนไป

4. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

  ใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา

5. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คน

ดี  มีความสุขในการเรียนท่ีสูง

ย่ิงข้ึนไป

2 กิจกรรมพัฒนากลุ่ม

สาระการเรียนรู้สุข

ศึกษาและพลศึกษา

 - วัสดุอุปกรณ์การกีฬา

 - วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

        40,000 นายไพบูรณ์ 

 บรรจง



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บค.206

/2565

โครงการศึกษาดูงาน

ห้องเรียนพันธมิตรสถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนค าชะอีวิทยา

คารและสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์

2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้

ระบบการบริหารจัดการของ

สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์และน ามาใช้ในการ

พัฒนาโรงเรียนและนักเรียน

ต่อไป

2,3 ศึกษาดูงานสถาบันการ

จัดการปัญญาภิวัฒน์

 - ค่าเบ้ียเล้ียง

 - ค่าพาหนะ

 - ค่าเช่าเหมารถ

 - ค่าท่ีพัก

ครู และ

บุคลากร

และ

นักเรียน

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

        30,000 นางเกษร  

รัชอินทร์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

3.  เพ่ือสร้างความตระหนักแก่

ครู บุคลากรให้เห็นความส าคัญ

ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เยาวชนให้เป็นคนเก่ง ภายใต้

การขับเคล่ือนระบบทีมเวิร์ค

4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู

และบุคลากรของโรงเรียนใน

การร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ

พัฒนาโรงเรียนให้มีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จัก



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

วก.101

/2565

โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ส านักงานวิชาการ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน

และส านักงานกลุ่มบริหารงาน

วิชาการให้มีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

งานการจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ภายในห้องท างานให้ดูดีน่า

ปฏิบัติงาน

1 กิจกรรมปรับปรุงและ

พัฒนาส านักงานวิชาการ

 - จัดท าปฏิทินด าเนินงาน

 - ส ารวจและจัดเตรียม

วัสดุ  อุปกรณ์ ส่ือ 

นวัตกรรม  เคร่ืองใช้

ส านักงาน

 - จัดซ้ือพัสดุ ปรับปรุง 

และพัฒนาส านักงาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

ครูและ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

40,000 นางดวงรักษ์ 

บรรจง

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4. เพ่ือให้ครู– นักเรียนมี

สุขภาพจิตท่ีดีในเข้ามาขอรับ

บริการ

5. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ

ท างานให้กับบุคลากรใน

หน่วยงาน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.105

/2565

โครงการพัฒนางานวัดผลและ

ประเมินผล

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงาน

วัดผลประเมินผลการเรียนรู้

2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างและ

พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและ

ประเมินผล    

3. เพ่ือด าเนินการจัดสอบวัดผล

กลางภาคและปลายภาคเรียน

4. เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน

ของครูตามระเบียบการวัดผล

ประเมินผลของสถานศึกษา

1 โครงการพัฒนางาน

วัดผลและประเมินผล

แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม

ย่อย ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 การสอบ

วัดผลกลางภาคและ

ปลายภาค

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบ

ความถูกต้องของ ปพ. 5

กิจกรรมท่ี 3 ประชุม

ผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผล

การเรียน  0 ร มส 

และมผ

กิจกรรมท่ี 4 วัสดุ

อุปกรณ์ในการ

ด าเนินงานวัดผลและ

ประเมินผล

1.บุคลากร

ครู จ านวน 

51 คน 

2.ครูประจ า

วิชา จ านวน

 51 คน

220,000

 (2,000) 

 (2,000) 

 (2,000)

 (214,000)

นางดวงรักษ์ 

บรรจง

นางดวงรักษ์,

นางสุมาลัย

นางดวงรักษ์

นางดวงรักษ์

น.ส.พรทิพย์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.106

/2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบงานการ

จัดการศึกษา (งานทะเบียน)

วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาระบบการ

ด าเนินงานทะเบียนและวัดผล

ให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

1 กิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบงานการจัด

การศึกษา (งานทะเบียน)

  - วางแผน/จัดเตรียม

เอกสารเพ่ือด าเนินการ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 

  - ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์ตามก าหนดการ

  -  จัดท าเอกสาร

หลักฐานทางการศึกษา 

(ปพ.1)

มีวัสดุ

อุปกรณ์เพ่ือ

ใช้ในการ

ด าเนินงาน

จัดท า

เอกสาร

หลักฐาน

ทาง

การศึกษา

อย่าง

เพียงพอ

19,995 นางศิริพร 

สุวรรณไตรย์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.111

/2565

โครงการปรับปรุงห้องสืบค้น

สารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่าง

รวดเร็ว

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ห้อง

สืบค้นสารสนเทศ ในการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ

ของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์

3. เพ่ือให้สภาพแวดล้อมใน

ห้องสืบค้นสารสนเทศมีความ

ปลอดโปร่งและเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน

1 กิจกรรมปรับปรุงห้อง

สืบค้นสารสนเทศ

  - ปรับปรุงห้องสืบค้น

สารสนเทศในห้องสมุด

  - พัฒนาระบบเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพ

  - ซ่อมบ ารุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

5,000 นางสาววิไล  

โพธิวัตร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.121

/2565

โครงการพัฒนาส านักงาน

กลุ่มสาระศิลปะ

วัตถุประสงค์

1. งาน/โครงการโรงเรียนมีการ

บริหารจัดการระบบการ

ประกันคุณภาพภายในเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน

2. ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและ

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึง

พอใจเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง	

1 กิจกรรมพัฒนา

ส านักงานกลุ่มสาระศิลปะ

  - จัดซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือ

ด าเนินงาน

 - ปรับปรุงห้องใหม่ 

ตามแผนงาน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6 

ครูและ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

23,000 น.ส.ทิพย์จิรา

  ภูสีเงิน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

วก.124

/2565

โครงการพัฒนาและปรับปรุง

ห้องเรียนและห้องส านักงาน

ให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัด ตกแต่ง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ห้องเรียนและห้อง

ส านักงานให้พร้อมใช้งานมาก

ท่ีสุด

2. จัดซ้ืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ี

จ าเป็นในห้องเรียนและห้อง

ส านักงาน

3. คณะครูมีสถานท่ี ท่ี

สะดวกสบายในการจัด

เตรียมการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ	

1 กิจกรรมพัฒนาและ

ปรับปรุงห้องเรียนและ

ห้องส านักงานให้มี

คุณภาพ

 -  ปรับปรุงห้องเรียน

 -  จัดซ้ือส่ือวัสดุอุปกรณ์

 กลุ่มสาระฯ

ห้องเรียน

และห้อง

ส านักงาน

มีวัสดุ

อุปกรณ์

และ

จัดเก็บ

อย่าง

ปลอดภัย

6,000 นางอุษา  

หอมสุดใจ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บค.203

/2565

โครงการจัดซ้ือ-จัดซ่อมวัสดุ/

อุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

เพ่ือให้การด าเนินงานในกลุ่ม

บริหารงานบุคคลเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

และมีวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

1 กิจกรรมจัดซ้ือ-จัดซ่อม

วัสดุ/อุปกรณ์กลุ่ม

บริหารงานบุคคล

  - จัดท า จัดหา จัดซ้ือ

จัดจ้าง ประสานกับฝ่าย

พัสดุโรงเรียน

บุคลากร

ในกลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล

20,000 นางวิจิตรา  

เสียงเสนาะ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บค.204

/2565

โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีอัตราก าลัง

ครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกท่ี

เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

พัฒนา คุณภาพการจัด

การศึกษา

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีอัตราก าลัง

ลูกจ้างเพียงพอกับปริมาณงาน

ด้านการดูแลอาคารสถานทิ่ี

ส่ิงแวดล้อมและการรักษา

ความปลอดภัยของโรงเรียน

1 กิจกรรมจ้างบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา

 - ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

  - ครูอัตราจ้างกลุ่ม

สาระศิลปะ (วิชาเอก

ดนตรีและนาฏศิลป์)

  - ลูกจ้างช่ัวคราว

ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภาร

โรง

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

610,000 นางสุเทวี  

กลางประพันธ์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

งปม.301

/2565

โครงการบริหารงาน

งบประมาณและแผนงาน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้สถานศึกษาบรนิหาร

งานด้านงบประมาณมีความ

เป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

2. เพ่ือให้การใช้จ่าย

งบประมาณเป็นไปตามแผน

และตรวจสอบการเบิกจ่ายได้

ถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล

1,3 โครงการบริหารงาน

งบประมาณและแผนงาน

 แบ่งออกเป็น 7 

กิจกรรมย่อย ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสอบ

และติดตามการใช้

งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ

กิจกรรมท่ี 2 บริหารงาน

พัสดุ

กิจกรรมท่ี 3 การจัดท า

และพัฒนาระบบ

บริหารงานงบประมาณ

สถานศึกษา

 บริหาร

งบประมาณ

ได้อย่าง

คล่องตัว 

โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

732,700

 (20,000)

 (10,000)

 (70,000)

นางสุมลทา 

 ผิวข า

นางสุมลทา

นายไพบูลย์ 

 

นางสุมลทา  

 



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

3. เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรท่ีได้

อย่างอย่างเพียงพอ มี

ประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล

กิจกรรมท่ี 4 ค่า

สาธารณูปโภค

กิจกรรมท่ี 5 ซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะ ค่าน้ ามัน

เช้ือเพลิง

กิจกรรมท่ี 6  ส ารอง

จ่ายกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมท่ี 7 ส ารองจ่าย

 (420,000)

 

 (80,000)

 

 (60,000)

 (72,700)

นางอุษา  

นางสุมลทา  

นางวไลลักษณ์

นางสุมลทา



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

งปม.302

/2565

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัดสรรงบประมาณท่ี

ได้รับให้นักเรียนใช้จ่ายตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ

2. เพ่ือประกันโอกาสนักเรียน

จบการศึกษาภาคบังคับ

3. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของผู้เรียน

1,3 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษา 

แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม

ย่อย ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 ค่าหนังสือ

เรียน

กิจกรรมท่ี 2 ค่าอุปกรณ์

การเรียน

กิจกรรมท่ี 3 ค่า

เคร่ืองแบบนักเรียน

กิจกรรมท่ี 4 ค่า

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน

นักเรียน

ระดับช้ัน 

ม.1 - 6

2,731,630

(1,018,310)

(411,880)

(444,350)

(857,090)

นางวไล

ลักษณ์

กุลวงศ์  

นางวไล

ลักษณ์

นางวไล

ลักษณ์

 

นางวไล

ลักษณ์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.401

/2565

โครงการพัฒนาอาคาร / 

สถานท่ี

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือปรังปรุง ซ่อมแซม และ

พัฒนา อาคารเรียน  อาคาร

ประกอบ สถานท่ีต่าง ๆ  และ

ส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาให้

มีความพร้อมและเอ้ือต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และปลอดภัยจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรน่า 2019(โควิด-19)

1 โครงการพัฒนาอาคาร /

 สถานท่ี แบ่งออกเป็น 6

 กิจกรรมย่อย ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนา

ปรับปรุง/ซ่อมแซม

จัดหาครุภัณฑ์หอประชุม

กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

โรงเรียน

กิจกรรมท่ี 3  งาน

ประชาสัมพันธ์และโสต

ศึกษา

บุคลากร

ในโรงเรียน

 325,400

 (42,000)

 

 (20,000) 

 (27,000) 

นายเสน่ห์,

นายณัฐวัฒน์ 

นายณัฐวัฒน์ 

นายเสน่ห์ 

นายเสน่ห์ 



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

2. เพ่ือพัฒนาให้สถานศึกษาให้

มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ี

เหมาะสมและพร้อมส าหรับ

การปฏิบัติงานอยู่เสมอ

กิจกรรมท่ี 4  งาน

ซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/

ประปา) ห้องน้ า ห้อง

ส้วม 

ประตู,หน้าต่าง และงาน

ซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอ้ี 

ป้ายประชาสัมพันธ์"

กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรุง

ห้องบริดสโตน

กิจกรรมท่ี 6 ติดต้ังกล้อง

วงจรปิดในโรงเรียน

 (195,400)

 

 (5,000)

 

 (36,000)

รองฯณัฐวัชร์ 

นางเกษร 

นายเสน่ห์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.402

/2565

โครงการระบบงานบริการท้ัง

ในและนอกโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน

และผู้ปกครองได้รับการบริการ

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น

ธรรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ กลุ่มบริหารท่ัวไปให้มี

ระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน

ได้อย่างเป็นข้ันตอนและมี

ระบบแบบแผน

3. เพ่ืออ านวยความสะดวก 

สนับสนุน ส่งเสริมให้การ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1,3 โครงการพัฒนาอาคาร /

 สถานท่ี แบ่งออกเป็น 3

 กิจกรรมย่อย ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุง

ห้องประชุมอาคาร 3

กิจกรรมท่ี 2 งานบริการ

ของแม่บ้านและงาน

บริการท่ัวไป 

กิจกรรมท่ี 3 งานชุมชน

และภาคีเครือข่าย

นักเรียน  

ผู้ปกครอง

บุคลากร

ภายใน

โรงเรียน

 48,290

 

 (6,000)

 

 (40,000)

 

 (2,290)

นางเกษร 

รัชอินทร์ 

นางเกษร  

นางเกษร 

นางเกษร 



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.403

/2565

โครงการพัฒนาระบบควบคุม

ภายในและเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน

และผู้ปกครองได้รับการบริการ

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น

ธรรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานธุรการ งานสารบัญ

ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก

รวดเร็ว มีระบบการบริการท่ี

ทันสมัย ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ืออ านวยความสะดวก 

สนับสนุน ส่งเสริมให้การ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนิน

1 โครงการพัฒนาอาคาร /

 สถานท่ี แบ่งออกเป็น 2

 กิจกรรมย่อย ดังน้ี

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา

ส านักงานบริหารท่ัวไป

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม

ธนาคารขยะและพลังงาน

(โรงเรียนสีเขียวและ

กิจกรรม 5 ส)

และเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียน  

ผู้ปกครอง

บุคลากร

ภายใน

โรงเรียน

 65,000

 

 (60,000)

 

 (5,000)

นางเกษร 

รัชอินทร์ 

นางเกษร  

นางเกษร 



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นโรงเรียนสีเขียว ปลอด

ขยะมลพิษทางดิน  น้ า และ

อากาศ

5. สนองนโยบายของรัฐบาล

ด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

6. น าศาสตร์พระราชาและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในโรงเรียน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.404

/2565

โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

อินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน

และผู้ปกครองได้รับการบริการ

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็น

ธรรมมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานระบบเครือข่ายให้มี

ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว มี

ระบบการบริการท่ีทันสมัย 

ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

1 กิจกรรมพัฒนาระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และอินเทอร์เน็ต

- วางแผน/ตรวจสอบ

ระบบโครงข่ายท้ังหมดใน

โรงเรียน

- จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์

พัฒนาระบบเครือข่าย

- ติดต้ัง ซ่อมแซม 

ปรับปรุง

นักเรียน  

ผู้ปกครอง

บุคลากร

ภายใน

โรงเรียน

 20,000

 

นายณัฐวัฒน์

 อาจหาญ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

3. เพ่ืออ านวยความสะดวก 

สนับสนุน ส่งเสริมให้การ

ปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนิน

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สนองนโยบายของรัฐบาล

ด้านการเข้าถึงข้อมูลท่ีทันสมัย

สนองตอบความต้องการของ

บุคลากร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.405

/2565

โครงการพัฒนาห้องพยาบาล

และส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของครู บุคลากรและนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก–

ส่วนสูงและสมรรถภาพทาง

กายตามเกณฑ์รวมท้ังดูแล

ตนเองให้มีความลอดภัย.

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับวัคซีน

ตามท่ีก าหนด

4. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้

ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการ

การออกก าลังกาย

5. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพของผู้เรียนให้เป็นไป

1,3 พัฒนาห้องพยาบาลให้มี

ความพร้อมในการ

ให้บริการแก่ครู บุคลากร

 และนักเรียน

นักเรียน  

ผู้ปกครอง

บุคลากร

ภายใน

โรงเรียน

36,710

 

นางพรพิศ  

สิริพัฒน์ 



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

6. เพ่ือให้ผู้เรียนมีภาวะ

โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน

7. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการ

ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน 

ปรับปรุง และแก้ปัญหาด้าน

สุขาภิบาลอาหาร

8. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการ

เลือกรับประทานอาหารท่ีมี

คุณค่า ถูกหลักโภชนาการและ

ปลอดภัย

9. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

 และปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

รู้เท่าทันโรค COVID-19 ไข้

เลือกออกฯลฯ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.406

/2565

โครงการต่อเติมโรงรถนักเรียน

และสร้างส านักงานกิจการ

นักเรียนด้านหน้าโรงเรียน  

(โครงการต่อเน่ืองปี 2565 – 

2567)

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือก่อสร้างอาคาร

ประชาสัมพันธ์และส านักงาน

กิจการนักเรียน

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การติดต่อราชการของทาง

โรงเรียนกับบุคลากรภายนอก

รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วย

3. เป็นจุดพักส าหรับ ครู  

บุคลากรโรงเรียนค าชะอีวิทยา

คาร กรณีการอยู่เวร-ยาม

รักษาการณ์ท้ังในเวลาราชการ

1 พัฒนาอาคารส านักงาน

ประชาสัมพันธ์และ

ส านักงานกิจการนักเรียน

บุคลากร

ภายใน

โรงเรียน

100,000 นางเกษร 

รัชอินทร์

และ

นายพรชัย  

ขันศรี



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

และนอกราชการ

4.เพ่ือดูแล สอดส่อง ควบคุม

การเข้า – ออกโรงเรียนของ

นักเรียนในระหว่างเวลาเรียน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.407

/2565

โครงการห้องประชุมเครือออน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสร้างห้องประชุมท่ี

ทันสมัย สะดวกต่อการให้บริการ

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีห้อง

ประชุมท่ีมีส่ือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในการ

ให้บริการ

3.  เพ่ือให้โรงเรียนมีห้อง

ประชุมท่ีมีความพร้อมส าหรับ

การให้บริการอยู่เสมอ

4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ครู

และบุคลากรของโรงเรียนใน

การให้บริการแก่หน่วยงาน

อ่ืน ๆ ท่ีมาขอรับบริการตาม

โอกาสต่าง ๆ

1,3 กิจกรรมห้องประชุม

เครือออน

- แต่งต้ังคณะกรรมการ

ก ากับดูแลการออกแบบ

และก่อสร้าง

- ประชุมคณะกรรมการ

- ด าเนินงานตามแผน

งบประมาณประจ าปี

ครู 

บุคลากร

ใน

โรงเรียน

และชุมชน

250,000 นางเกษร 

รัชอินทร์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บท.408

/2565

โครงการพัฒนางานด้วย

หลักการ 5 ส

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความ

เข้าใจ และมีวินัยในการ

ปฏิบัติงานให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

2. เพ่ือให้สถานท่ีท างานมีความ

เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด 

สวยงาม ท้ังการจัดส านักงาน 

กลุ่มงานต่างๆเอกสาร ตลอดจน

สภาพแวดล้อมภายนอก 

3. เพ่ือยกระดับคุณภาพงานให้มี

มาตรฐานการท างานและการ

ให้บริการเป็นแบบอย่างเดียวกัน 

มุ่งสู่ผลลัพธ์เพ่ือสร้างความพึง

พอใจให้กับผู้รับบริการ

1 ด าเนินโครงการพัฒนา

งานด้วยหลักการ 5 ส 

โดยท ากิจกรรมดังน้ี

 - กิจกรรมการสะสาง

 - กิจกรรมการท าให้

สะดวก

 - กิจกรรมการท าให้

สะอาด

 - กิจกรรมการท าให้

สุขลักษณะ

 - กิจกรรมการสร้างนิสัย

ครู 

บุคลากร

ในโรงเรียน

50,000 นายอดิศรณ์

 คันธโรรส 

ผู้อ านวยการ

โรงเรียน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4. เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี 

มีขวัญก าลังใจ ทัศนคติท่ีดี 

ปรับเปล่ียนค่านิยม วิธีคิดและวิธี

ท างานใหม่

5. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพการท างาน

ให้แก่บุคลากรทุกระดับ 

6. เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส มาใช้เป็น

พ้ืนฐานในการด าเนินงานและ

การประกันคุณภาพ ของโรงเรียน

ค าชะอีวิทยาคาร



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.504

/2565

โครงการบัตรนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการ

ท างานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากข้ึน

2. เพ่ือส่งเสริมเพ่ิม

ความสัมพันธ์ท่ีดีและความ

ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง

1,3 กิจกรรมบัตรนักเรียน

  - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์

ระบบสแกนบัตรนักเรียน

นักเรียน

และครู

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

 ทุกคน

2,500 นายศาศวัต  

 คุณช่ืน



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.509

/2565

โครงการพัฒนาส านักงาน

กิจการนักเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือจัดซ้ือจัดหาวัสดุ

ส านักงานให้เพียงพอต่อการใช้

งานในส านักงานกิจการนักเรียน

2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน

การปฏิบัติงาน

1 กิจกรรมพัฒนา

ส านักงานกิจการนักเรียน

- ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุ

ส านักงาน

ครูกลุ่ม

งาน

กิจการ

นักเรียน 

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

20,000 ส.อ.หญิง

สุภาภรณ์ 

จุลสมบัติ



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.510

/2565

โครงการระบบดูแลและ

ช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ี

ปรึกษาและหัวหน้าระดับ

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ครูรู้จักนักเรียนและ

คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล	 

                           

2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน.    

3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความรู้ 

 ความสามารถ ทักษะ และส่ง

ต่อ ให้นักเรียน.

1,3 กิจกรรมระบบดูแลและ

ช่วยเหลือนักเรียน ครูท่ี

ปรึกษาและหัวหน้าระดับ

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้อง 

 - ค่าน้ ามันรถออกเย่ียม

บ้าน

 - ป้ายไวนิลประชุม

ผู้ปกครอง

นักเรียน

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

 และ

ครูประจ า

ช้ันทุกคน

23,200 นายขวัญชัย 

  แสนขาว



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

กก.512

/2565

โครงการเวรประจ าวัน

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ครูบุคลากรโรงเรียน

ได้ดูแลนักเรียนตลอด

ระยะเวลาท่ีนักเรียนมาและ

กลับอย่างปลอดภัย

2. เพ่ือให้ครูได้ดูแลความ

เรียบร้อยของอาคารสถานท่ี

ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เกิดความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

1 กิจกรรมเวรประจ าวัน

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวข้องกับกิจกรรม

หน้าเสาธง

 - อบรมนักเรียนท า

หน้าท่ีเชิญธงชาติ

นักเรียน

และครู

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

10,000 นายขวัญชัย 

  แสนขาว



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

บค.201

/2565

โครงการพัฒนาบุคลากร  (ไป

ราชการ อบรม สัมมนา)

วัตถุประสงค์
1.เพ่ือให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

2.เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน

3.เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมี

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ 

และสามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล

1,3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

 (ไปราชการ อบรม 

สัมมนา)

- ค่าเบ้ียเล้ียง   

- ค่าท่ีพัก  

- ค่าพาหนะ

ครูและ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

 โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร 

  จ านวน 

 53   คน

100,000      นางสุเทวี  

กลางประพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ”

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ”

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บค.202

/2565

โครงการอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือสร้างความสามัคคีใน

หมู่คณะ

2.  เพ่ือให้บุคลากรมีขวัญ

ก าลังใจในการท างานมากข้ึน

3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน

4.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน

มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง

 อย่างต่อเน่ืองในหลายรูปแบบ

1,3 กิจกรรมอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ค่าจ้างเหมารถ

- ค่าเช่าท่ีพัก

- ค่าเบ้ียเล้ียง

บุคลากร

ของ

โรงเรียน

ค าชะอี

วิทยาคาร

 จ านวน 

53 คน

110,000      นางสุเทวี  

กลางประพันธ์



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ”

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

บค.205

/2565

โครงการพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

1.เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความ

สามัคคี และความสัมพันธ์อันดี

ต่อกันของบุคลากร 

2.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ

ครูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดี

แก่ครู ในโรงเรียน 

3.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร

พัฒนาตนเองท้ังในด้านการ

ปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม

จริยธรรม อย่างต่อเน่ืองและ

เป็นระบบ 

1,3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

- ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าอาหารเท่ียง

- ค่าเบรค

ข้าราชการ

ครูและ

บุคลากร

ทาง

การศึกษา

10,000        นางวีร์สุดา  

ปัททุม



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

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์โรงเรียนข้อท่ี 4 พัฒนาครูบุคลากรสู่ “ครูมืออาชีพ”

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ระยะเวลาด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
กิจกรรมหลักรหัส โครงการ/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กิจกรรม
งบประมาณ

สพฐ/

นโยบาย

รัฐบาล

ข้อท่ี

4.เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากร สามารถน า

ความรู้ท่ีได้จากการอบรม 

สัมมนา และศึกษา ดูงานมาใช้

เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าใน

วิชาชีพ 

5. เพ่ือน าวิทยากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญพิเศษมาปฏิบัติงาน

สอนเฉพาะด้าน



สรุปรายละเอียดโครงการ ปี 2565 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  วก.102/2565 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.พรทิพย์  อาจวิชัย 
2.  วก.103/2565 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุมาลัย  ผิวขำ 
3.  วก.104/2565 โครงการวัดความรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปี

การศึกษา 2565 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4.  วก.105/2565 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ. 5 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  0 ร มส  
                และ มผ 
กิจกรรมที่ 4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล 

กลุม่บริหารงานวิชาการ นางดวงรักษ์ บรรจง 
นางดวงรักษ์ 
นางดวงรักษ์   
นางดวงรักษ์  
 
น.ส.พรทิพย์   

5.  วก.107/2565 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ 

6.  วก.109/2565 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล โพธิวัตร 
7.  วก.110/2565 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล   โพธิวัตร 
8.  วก.111/2565 โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล  โพธิวัตร 
9.  วก.112/2565 โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ 
10.  วก.114/2565 โครงการกิจกรรมเพ่ือการแสดง การอบรมการเป็นพิธีกร และ

การจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางบานเย็น  วังคะฮาต 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
11.  วก.115/2565 โครงการการเขียนและการจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Booklet) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ 

12.  วก.116/2565 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน 
                คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมุมนักคิดคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3  สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ 
 
นางศิริพร   
 
นางศิริพร   
นางศิริพร   

13.  วก.117/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์ 

14.  วก.118/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ  
                เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่กลุ่มสาระการ 
                เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ 
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.ฟ้าภวิกา ขอบเขต  
น.ส.สภุาภรณ์ 
 
น.ส.ฟ้าภวิกา 
 
นายอาณัติ 
นางดวงรักษ์ 
 
นายณัฐวัฒน์, นางฤทธิ์ติยา 

15.  วก.119/2565 โครงการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.พรทิพย์  อาจวิชัย  
และนายอาณัติ กลางประพันธ์ 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
16.  วก.120/2565 โครงการค่ายนาฏศิลป์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.ทิพย์จิรา ภูสีเงิน  

และ น.ส.พุฒิญา อาจหาญ 
17.  วก.122/2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางพิธพร วงษ์วิรัติ 

18.  วก.123/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.มยุรา  เมืองฮาม 

19.  วก.125/2565 โครงการวันคริสต์มาส กลุ่มบริหารงานวิชาการ สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ 
20.  วก.126/2565 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ 
21.  วก.127/2565 โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาจีน กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.อาบพร  เวียงสมุทร 
22.  วก.128/2565 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายไพบูรณ์  บรรจง 
23.  วก.129/2565 โครงการบริหารจัดการงานแนะแนวและงานศึกษาต่อประกอบ

อาชีพ 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาสำนักงานแนะแนวและสื่อการสอนวิชา 
                  แนะแนว 
กิจกรรมที่  2  พัฒนาห้องเรียนพัธมิตรกับPIM 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางเกษร รัชอินทร์ 
 
นางเกษร รัชอินทร์ 
 
นางเกษร รัชอินทร์ 

24.  บค.206/2565 โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนพันธมิตรสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล นางเกษร  รัชอินทร์ 

25.  งปม.302/2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
 
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

กิจกรรมที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  - ลูกเสือ 
                  - เนตรนาร ี
                  - ยุวกาชาด 

 นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางบานเย็น  
นายขวัญชัย  
นางสาวมยุรา  
นางณัฐสินาถ 

26.  กก.501/2565 โครงการกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแข่งขัน ROV 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแข่งขัน หมากฮอส 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมลานดนตรีเวทีคนเก่ง 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมคนดีศรี คอ. 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 

งานกิจการนักเรียน สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ 
ส.อ.สุภาภรณ์  
นายศาศวัต  
นายศาศวัต  
นางสาววิไล  
ส.อ.สุภาภรณ์  
น.ส.สภุาภรณ์  
น.ส.ฟ้าภวิกา 

27.  กก.502/2565 โครงการขับขี่ปลอดภัย งานกิจการนักเรียน สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ 
28.  กก.503/2565 โครงการเข็มกลัดสถาบัน งานกิจการนักเรียน นายศาศวัต   คุณชื่น 
29.  กก.504/2565 โครงการบัตรนักเรียน งานกิจการนักเรียน นายศาศวัต   คุณชื่น 
30.  กก.505/2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานกิจการนักเรียน นายเสน่ห์  กำประโคน 
31.  กก.506/2565 โครงการสนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน งานกิจการนักเรียน น.ส.จิรัชยาพร ทองลือ 
32.  กก.507/2565 โครงการพัฒนาชมรม  TO BE NUMBER ONE 

 
งานกิจการนักเรียน นางประภาศรี พรทอง 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
33.  กก.508/2565 โครงการพัฒนาสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน นายศาศวัต  คุณชื่น 

34.  กก.510/2565 โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและ
หัวหน้าระดับ 

งานกิจการนักเรียน นายขวัญชัย   แสนขาว 

35.  กก.511/2565 โครงการห้องเรียนสีขาว งานกิจการนักเรียน นางศิรินทิพย์  วรรณทอง 
36.  กก.513/2565 โครงการส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมของนักเรียน งานกิจการนักเรียน สิบเอกหญิงสุภาภรณ์  จุลสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการและการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  วก.101/2565 โครงการปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางดวงรักษ์ บรรจง 
2.  วก.103/2565 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุมาลัย  ผิวขำ 
3.  วก.105/2565 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1 การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ. 5 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  0 ร มส  
                และ มผ 
กิจกรรมที่ 4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางดวงรักษ์ บรรจง 
นางดวงรักษ์ 
นางดวงรักษ์   
นางดวงรักษ์  
 
น.ส.พรทิพย์   

4.  วก.106/2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานการจัด
การศึกษา (งานทะเบียน) 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศิริพร สุวรรณไตรย์ 

5.  วก.108/2565 โครงการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ 
6.  วก.109/2565 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล โพธิวัตร 
7.  วก.110/2565 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล   โพธิวัตร 
8.  วก.111/2565 โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล  โพธิวัตร 
9.  วก.112/2565 โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ 
10.  วก.113/2565 โครงการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา 
11.  วก.114/2565 โครงการกิจกรรมเพ่ือการแสดง การอบรมการเป็นพิธีกร และ

การจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางบานเย็น  วังคะฮาต 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
12.  วก.115/2565 โครงการการเขียนและการจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Booklet) 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ 

13.  วก.118/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ  
                เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่กลุ่มสาระการ 
                เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ 
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.ฟ้าภวิกา ขอบเขต  
น.ส.สภุาภรณ์ 
 
น.ส.ฟ้าภวิกา 
 
นายอาณัติ 
นางดวงรักษ์ 
 
นายณัฐวัฒน์, นางฤทธิ์ติยา 

14.  วก.119/2565 โครงการวันวิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.พรทิพย์  อาจวิชัย  
และนายอาณัติ กลางประพันธ์ 

15.  วก.121/2565 โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.ทิพย์จิรา  ภูสีเงิน 
16.  วก.124/2565 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนและห้องสำนักงานให้มี

คุณภาพ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางอุษา  หอมสุดใจ 

17.  วก.128/2565 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายไพบูรณ์  บรรจง 
18.  บค.201/2565 โครงการพัฒนาบุคลากร  (ไปราชการ อบรม สัมมนา) กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุเทวี  กลางประพันธ์ 
19.  บค.202/2565 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุเทวี  กลางประพันธ์ 

20.  บค.203/2565 โครงการจัดซื้อ-จัดซ่อมวัสดุ/อุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
21.  บค.204/2565 โครงการจ้างบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุเทวี  กลางประพันธ์ 
22.  บค.205/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวีร์สุดา  ปัททุม 
23.  บค.206/2565 โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนพันธมิตรสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางเกษร  รัชอินทร์ 

24.  งปม.301/2565 โครงการบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 
                งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 บริหารงานพัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 ค่าสาธารณูปโภค 
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
กิจกรรมที่ 6 สำรองจ่ายกรมบัญชีกลาง 
กิจกรรมที่ 7 สำรองจ่าย 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

นางสุมลทา  ผิวขำ 
นางสุมลทา 
  
นายไพบูรณ์  
นางสุมลทา   
นางอุษา  
นางสุมลทา   
นางวไลลักษณ์   
นางสุมลทา   

25.  งปม.302/2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  - ลูกเสือ 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
 
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางบานเย็น  
นายขวัญชัย  



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
                   - เนตรนาร ี

                  - ยุวกาชาด                   
                  - ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
                  - นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมที่ 4.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามโครงการสนับสนุนการ                  
                   จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 4.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและจิตอาสาพัฒนา 
                  สาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4.4  ติวเข้มเติมเต็มศักยภาพเพ่ือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
กิจกรรมที่ 4.5 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคม 
                  ศึกษา ปีการศึกษา 2565 
กิจกรรมที่ 4.6 กีฬาสีภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4.7 กีฬาภายนอกสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4.8 ป้องกันและควบคุมโรค 
กิจกรรมที่ 4.9 พัฒนาห้องเรียนดิจิทัลหรือห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) 
กิจกรรมที่ 4.10 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4.11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอ่ืนๆ 

 นางสาวมยุรา  
นางณัฐสินาถ 
นางประภาศรี  
นายพนอม 
นางสาวชญานี 
 
นางบานเย็น 
 
นางเกษร 
นางสาวสุภิญา 
 
นายไพบูรณ์ 
นายไพบูรณ์ 
นางเกษร 
นางเกษร 
 
นายพรชัย 
นางวไลลักษณ์   

26.  บท.401/2565 โครงการพัฒนาอาคาร / สถานที่ 
 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาปรับปรุง/ซ่อมแซมจัดหาครุภัณฑ์หอประชุม 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายเสน่ห์ กำประโคน, 
นายณัฐวัฒน์ อาจหาญ 
นายณัฐวัฒน์  



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
27.  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3  งานประชาสัมพันธ์และโสตศึกษา 
กิจกรรมที่ 4  งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา)  
                 ห้องน้ำ, ห้องสว้ม, ประต,ู หน้าต่างและงานซ่อมแซม 
                 โต๊ะ – เก้าอ้ี ป้ายประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงห้องบริดสโตน 
กิจกรรมที่ 6 ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียน 

 นายเสน่ห์  
นายเสน่ห์ 
รองฯณัฐวัชร์  
 
 
นางเกษร  
นายเสน่ห์ 

28.  บท.402/2565 โครงการระบบงานบริการทั้งในและนอกโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 3 
กิจกรรมที่ 2 งานบริการของแม่บ้านและงานบริการทั่วไป  
กิจกรรมที่ 3 งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางเกษร รัชอินทร์ 
นางเกษร  
นางเกษร  
นางเกษร 

29.  บท.403/2565 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมธนาคารขยะและพลังงาน (โรงเรียนสีเขียว 
                และกิจกรรม 5 ส) และเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางเกษร รัชอินทร์ 
นางเกษร  
นางเกษร 

30.  บท.404/2565 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ 
 บท.405/2565 โครงการพัฒนาห้องพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของครู 

บุคลากรและนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางพรพิศ  สิริพัฒน์ 

31.  บท.406/2565 โครงการต่อเติมโรงรถนักเรียนและสร้างสำนักงานกิจการ
นักเรียนด้านหน้าโรงเรียน  (โครงการต่อเนื่องปี 2565 – 2567) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางเกษร รัชอินทร์ 
และนายพรชัย  ขันศรี 

32.  บท.407/2565 โครงการห้องประชุมเครือออน กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางเกษร รัชอินทร์ 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
37.  บท.408/2565 โครงการพัฒนางานด้วยหลักการ 5 ส กลุ่มบริหารงานทั่วไป นายอดิศรณ์ คันธโรรส (ผอ.) 
38.  กก.504/2565 โครงการบัตรนักเรียน งานกิจการนักเรียน นายศาศวัต   คุณชื่น 
39.  กก.505/2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานกิจการนักเรียน นายเสน่ห์  กำประโคน 
40.  กก.506/2565 โครงการสนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน งานกิจการนักเรียน น.ส.จิรัชยาพร ทองลือ 
41.  กก.507/2565 โครงการพัฒนาชมรม  TO BE NUMBER ONE งานกิจการนักเรียน นางประภาศรี พรทอง 
42.  กก.509/2565 โครงการพัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน ส.อ.หญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ 
43.  กก.510/2565 โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาและ

หัวหน้าระดับ 
งานกิจการนักเรียน นายขวัญชัย   แสนขาว 

44.  กก.511/2565 โครงการห้องเรียนสีขาว งานกิจการนักเรียน นางศิรินทิพย์  วรรณทอง 
45.  กก.512/2565 โครงการเวรประจำวัน งานกิจการนักเรียน นายขวัญชัย   แสนขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  วก.103/2565 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสุมาลัย  ผิวขำ 
2.  วก.104/2565 โครงการวัดความรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปี

การศึกษา 2565 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

3.  วก.105/2565 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 1 การสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ. 5 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ไขผลการเรียน  0 ร มส  
                และ มผ 
กิจกรรมที่ 4 วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานวัดผลและประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางดวงรักษ์ บรรจง 
นางดวงรักษ์ 
นางดวงรักษ์   
นางดวงรักษ์  
 
น.ส.พรทิพย์   

4.  วก.109/2565 โครงการพัฒนาห้องสมุด 3D กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล โพธิวัตร 
5.  วก.110/2565 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล   โพธิวัตร 
6.  วก.111/2565 โครงการปรับปรุงห้องสืบค้นสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางสาววิไล  โพธิวัตร 
7.  วก.112/2565 โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางวิจิตรา  เสียงเสนาะ 
8.  วก.113/2565 โครงการพัฒนากลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา 
9.  วก.114/2565 โครงการกิจกรรมเพ่ือการแสดง การอบรมการเป็นพิธีกร และ

การจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางบานเย็น  วังคะฮาต 

10.  วก.115/2565 โครงการการเขียนและการจัดทำจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Booklet) 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายธีรวัฒน์ ศรีบุรมย์ 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
11.  วก.116/2565 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พัฒนาการเรียนการสอน 
                คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมมุมนักคิดคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3  สอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางศิริพร  สุวรรณไตรย์ 
 
นางศิริพร   
 
นางศิริพร   
นางศิริพร   

12.  วก.117/2565 โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายเจษฎากร นวพรรษสรณ์ 

13.  วก.118/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ  
                เทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
                วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่กลุ่มสาระการ 
                เรียนรูว้ิทยาศาสตร์ฯ 
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อสื่อและวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.ฟ้าภวิกา ขอบเขต  
น.ส.สภุาภรณ์ 
 
น.ส.ฟ้าภวิกา 
 
นายอาณัติ 
นางดวงรักษ์ 
 
นายณัฐวัฒน์, นางฤทธิ์ติยา 

14.  วก.122/2565 โครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ นางพิธพร วงษ์วิรัติ 

15.  วก.123/2565 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.มยุรา  เมืองฮาม 



ที ่ โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
16.  วก.126/2565 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ สิบเอกหญิงสุภาภรณ์ จุลสมบัติ 
17.  วก.127/2565 โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาจีน กลุ่มบริหารงานวิชาการ น.ส.อาบพร  เวียงสมุทร 
18.  วก.128/2565 โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายไพบูรณ์  บรรจง 
19.  บค.206/2565 โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนพันธมิตรสถาบันการจัดการ

ปัญญาภิวัฒน์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล นางเกษร  รัชอินทร์ 

20.  งปม.302/2565 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ค่าหนังสือเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  - ลูกเสือ 
                  - เนตรนาร ี
                  - ยุวกาชาด 

กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 

นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
 
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางวไลลักษณ์ กุลวงศ์   
นางบานเย็น  
นายขวัญชัย  
นางสาวมยุรา  
นางณัฐสินาถ  

21.  กก.505/2565 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานกิจการนักเรียน นายเสน่ห์  กำประโคน 
22.  กก.506/2565 โครงการสนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐาน งานกิจการนักเรียน น.ส.จิรัชยาพร ทองลือ 
23.  กก.507/2565 โครงการพัฒนาชมรม  TO BE NUMBER ONE งานกิจการนักเรียน นางประภาศรี พรทอง 
24.  กก.511/2565 โครงการห้องเรียนสีขาว งานกิจการนักเรียน นางศิรินทิพย์  วรรณทอง 
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ส่วนที่ 4 

การกำกับ ติดตาม ประเมนิผลและรายงาน 

เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร  บังเกิดผลสำเร็จ  สามารถจัด
การศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้วางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติตามขั้นตอน  
ดังต่อไปนี้ 
 1.  การสร้างความเข้าใจเป็นขั้นตอนแรกที่จะสร้างความรู้ให้บุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
      1.1  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก ๆ คน เข้าใจกรอบงาน  ลักษณะงาน
โครงการต่าง ๆ อย่างชัดเจน  สามารถนำไปปฏิบัติไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
      1.2  จัดเตรียมบุคลากร  เตรียมมอบหมายงานให้รับผิดชอบ 
      1.3   ดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษา  ซักซ้อมความเข้าใจ  ในเรื่องนโยบาย  จุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในโครงการ 
 2.  การปฏิบัติการตามแผน 
      2.1  มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
      2.2  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  สื่อในการดำเนินการให้เพียงพอกับความต้องการใน
โครงการ 
      2.3  ประชุมชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันเพ่ือความเป็นเอกภาพในการ
ทำงาน 
      2.4  ดำเนินการตามแผนภายใต้การควบคุม  กำกับ  ติดตามให้งานเป็นไปตามแผนตามระยะเวลา
และมีประสิทธิภาพ 
      2.5  เสริมสร้างขวัญ  กำลังใจในการทำงาน 
      2.6  ประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
      2.7  รายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 3.  การส่งเสริม  สนับสนุน  กำกับ  ดูแล  นิเทศติดตามผล  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องเอาใจใส่
ในการดำเนินการ  มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  โดยดำเนินการ  ดังนี้ 
      3.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายเกิดขวัญกำลังใจ  สร้างแรงจูงใจ  เสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกฝ่าย 
      3.2  กำกับ  ดูแล  ให้งานเป็นไปตามแผนกำหนด  เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหา  
อุปสรรคได้ทันท่วงที 
      3.3  การนิเทศติดตามผล  ให้คำแนะนำ  ปรึกษา  ร่วมแก้ปัญหา  สร้างเครื่องมือและประเมินผล  
นำผลการประเมินมาวิเคราะห์สรุป  จัดทำรายงานผลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน   
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 4.  การประเมินผลการดำเนินงานการกระจายอำนาจในสถานศึกษาทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนดังนี้ 
      4.1   การประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  การดำเนินงานของ
สถานศึกษา  คือ  ประสิทธิภาพการดำเนินงานการกระจายอำนาจ 
      4.2  ประสิทธิภาพกำดำเนินงานการกระจายอำนาจของสถานศึกษา 
      4.3 ประสิทธิผลที่เกิดกับสถานศึกษา เช่น ความพร้อมในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

5.  การรายงานผล    
การรายงานผลการดำเนินงานรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ 

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรายงานผลต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ใน  2  กรณี คือ 
    5.1 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณรายงานผลเฉพาะเรื่องตามกรณีและกำหนดเวลา 
    5.2 รายงานผลเฉพาะเรื่องตามแต่กรณีและกำหนดเวลา 
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ภาคผนวก 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 

ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
.................................................................................. ............ 

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ครั้งที ่      /2565 
เมื่อวันที ่17 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารแล้ว     
 

1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้  
       การจัดสรรงบประมาณในองค์กรดังนี้   (จำนวนเงิน 1,978,100 บาท) 

- ค่าสาธารณูปโภค    420,000 บาท 
- ค่าจ้างชั่วคราว     610,000 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครูในการเดินทางไปราชการ  100,000 บาท 
- ศึกษาดูงานสถาบันปัญญาภิวัฒน์       30,000 บาท 
- ศึกษาดูงาน ร.ร.มัธยม    110,000 บาท 
- สร้างห้องประชุมใหม่(ตอ่เน่ือง)   250,000 บาท 
- ปรับปรุงซ่อมแซมทาสอีาคาร   195,400 บาท 
- ค่าน้ำมันซ่อมแซมยานพาหนะ    80,000 บาท 
- พัฒนางานด้วยหลกัการ 5 ส    50,000 บาท 

- งบสำรองจ่าย       72,700 บาท 
- งบสำรองจ่ายกรมบัญชีกลาง      60,000 บาท 

                รวม           1,978,100 บาท 

 ยอดเงินคงเหลือที่นำไปใช้ในโครงการ/กิจกรรม จำนวน 1,440,000 บาท 

บริหารวิชาการ  (52.78%)     760,000 บาท 
บริหารงานบุคคล (  2.08%)       30,000 บาท 
บริหารงานแผนงานและงบประมาณ (6.94%)  100,000 บาท 
บริหารงานทั่วไป (27.78%)         400,000 บาท 
งานกิจการนักเรียน (10.42%)      150,000 บาท 
รวม (100%)           1,440,000 บาท 
 

    รวมทั้งสิ้น     3,418,100  บาท 
                   (สามล้านส่ีแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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     2. เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 ได้ 
      
 
 

 

      ลงช่ือ  
                                        ( นายทศพล  อาจหาญ ) 

                                                         ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 
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