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ทบทวนการวางแผนกลยทุธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 
 
 

  
1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ท าแผนกลยุทธ์ 
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของโรงเรยีน 
4. ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดท าภาพรวมของโรงเรียน 
5. ศึกษาแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 
 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน 

1. สภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) 
2. สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแข็ง,จุดออ่น) 
3. รู้สถานภาพ บริบทของโรงเรยีน เพื่อวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
4.  

 
 

1. เตรียมการจัดท าแผนกล
ยุทธ ์

3. ก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เปา้ประสงค์ของโรงเรียนเพื่อ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. ก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน แนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
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5. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏบิัต ิ

1. ก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน 
2. ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียน 
3. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละตัวชีว้ัด
คุณภาพโรงเรียน 
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
5. วางแผนด้านบุคลากร 
6. วางแผนด้านงบประมาณ 
7. จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี(กรอบพัฒนา3-5ปี) 
8. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9. ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
 

6. การควบคุมกลยุทธ ์
ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  

 

  

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรครู ร่วมกันวางแผนระบบ
การจัดการศึกษา เพือ่พัฒนาโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใหค้วามรู้แก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพโรงเรียน สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในระดับมหภาค ชุมชน และ
ท้องถิ่นเพือ่พัฒนาโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
4. ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดท าภาพรวมของ
โรงเรียน  
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนท้ัง
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน 
6. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการประเมิน
ความรุนแรงของผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มและ
สมรรถนะของโรงเรียน 
7. จัดวางทิศทางของโรงเรียน โดยการก าหนด วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
8. ก าหนดกลยุทธ์ โดยสร้างกลยุทธ์ทางเลือกในระดับ
โรงเรียน ระดับแผนงาน ระดบัโครงการ และจัดท า
กรอบแผนกลยุทธ ์
9. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ ์
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1. เตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

      

 

 

1.1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการจัด
การศึกษาท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู 
นักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ท้ังนี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒเิป็นท่ีปรึกษาดว้ย คณะกรรมการ
และคณะท างานอาจจ าแนกเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการแต่ละด้าน โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้สามารถ
จัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโรงเรยีนให้บรรลวุัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 

1.2. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ (ข้อ1.1) และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพือ่สร้างความเข้าใจใหเ้กิดความ
ตระหนัก มองเห็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1.3. จัดระบบข้อมลูพื้นฐานและระบบสารสนเทศของโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมงานทุกด้าน ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร กิจการนักเรียน และด้าน
บริหารงานทัว่ไป โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมูลที่ถูกต้องเท่ียงตรงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
 

ประเด็นสารสนเทศ  ได้แก่ 

1) ประวัติความเป็นมาของโรงเรยีน ปีท่ีจัดตั้ง เกียรติประวัติ สัญลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา เป็นต้น 
2) โครงสร้างการบริหารงาน 
3) อัตราก าลังครู ลูกจ้างประจ า อัตราจ้าง รวมท้ังความรู้ ความสามารถ และผลงาน เป็นตน้ 
4) งบประมาณและทรพัยากร 
5) อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ เปน็ต้น 
6) ข้อมูลด้านนักเรียน เช่น สภาพตัวปอ้น ประชากรวยัเรยีน จ านวนนักเรียน อัตราเข้าเรียน อัตรา

การออกกลางคัน อัตราการจบการศึกษา อัตราการเรียนตอ่ เป็นต้น 
7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET , A-NET, GAT , PAT ) 
8) ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา (SAR) และสมศ. 
9) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ ์
10) สภาพชุมชน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ค่านิยม 

อาชพีการศึกษา การเมอืง เปน็ต้น 
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11) ข้อมูลอื่นๆตามประเด็นที่ต้องใช้วเิคราะห์ประเมินสภาพของโรงเรียน 
1.4. ศึกษาสภาพและจัดท าภาพรวมของโรงเรียนการศึกษาสภาพของโรงเรียน  เริ่มตั้งแต่การศึกษา

วิเคราะหเ์พื่อทบทวนสถานภาพและทิศทางของโรงเรียน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ของโรงเรียนในปัจจุบัน ประเด็นท่ีควรศึกษาทบทวน ได้แก่ 
1) ข้อมูลและสารสนเทศ 
2) สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ท้ังสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ การเมือง/กฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยเหลา่นี้เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนหรือไม่อย่างไร สภาพแวดล้อมภายในท้ังโครงสร้างการบริหาร นโยบาย 
บุคลากร งบประมาณ วัสดอุปุกรณ์ การจัดการเรียนการสอน หรือนักเรียน เป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อน หรือไม่อย่างไร 

3) สถานภาพของโรงเรียน 
4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
5) ค่านิยมองค์กร ปรัชญาของโรงเรียน 
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3. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 

 
 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพของโรงเรยีน 

1. ปัจจัยภายนอกใดบ้างท่ีส่งผลกระทบตอ่ภารกิจของโรงเรียน และสง่ผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
2. ปัจจัยที่โรงเรียนจะถือเป็นโอกาส (OPPORTUNITIES) ท่ีเอื้ออ านวยให้โรงเรียนได้เพิม่ภารกิจขยายการ
ด าเนินงานหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีข้ึน 
3. ปัจจัยใดท่ีเป็นอุปสรรคหรอืภัยคุกคาม (THREATS) ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพหรอืคุณภาพ 
4. ปัจจัยภายในใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับศักยภาพและความสามารถในการด าเนินการของโรงเรียน และปัจจัยใดท่ี
มีความส าคัญต่อผลส าเรจ็ของโรงเรียนมาน้อยเพียงใด 
5. ปัจจัยใดท่ีเป็นจุดแข็ง จุดแกร่ง หรือจุดเด่น (STRENGTHS) ท่ีเอื้ออ านวยให้โรงเรียนใช้พัฒนาคุณภาพเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
6. ปัจจัยใดท่ีเป็นจุดอ่อน จุดด้อย หรือขอ้จ ากัด (WEAKNESSES) ท่ีไม่เอื้ออ านวยให้โรงเรียนด าเนินภารกิจได้
อย่างมีประสิทธภิาพและคุณภาพ 
7. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการประเมินทิศทางและระดับความเข้มข้นของผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอ้มและสมรรถนะของโรงเรยีนเพือ่ให้ทราบสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนว่าสภาพและแนวโน้มเป็น
อย่างไร สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในมีสว่นเอื้ออ านวยมากน้อยเพียงใด หรือไม่ ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
    
 
        
 การก าหนดทิศทางของโรงเรยีนเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนร่วมกันตั้งปณิธาน
ความมุ่งหวังตั้งมั่น ใฝฝ่ัน ปรารถนาท่ีจะพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ โดยรว่มกันระดมความคิด 
วิจารณญาณ และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง จัดวางสร้างสรรค์สภาพท่ีพังประสงค์ของ
โรงเรียน โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และการเปลี่ยนแปลงในภาวะกาลปจัจุบันและอนาคต     
            
นโยบาย วิสัยทัศน ์ส าน างานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 40 
 “ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกจิ 
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 1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรยีนอย่างรอบดา้นเพื่อให้มีความรู้ทักษะวชิาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชวีิต ทัศนคติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง และคุณลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลือ่มล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รบัการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมภิบาล 
 
เป้าประสงค ์
 1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวชิาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริม่สร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมอืงที่ดี 
 2. นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ กลุ่มชาตพิันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาท่ีมีคุณภาพ อยา่งท่ัวถึง และเท่าเทียม 
 3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคญั ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
 4. บุคลากรทางการศึกษาเปน็ผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศสว่นบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7. โรงเรียนบรหิารงานและจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สภาพแวดลอ้มเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวจิัย สร้างนวัตกรรม
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 
 
กลยุทธ์ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
 6. จัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
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จุดเน้นส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET)เพิ่มข้ึน 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยูอ่ย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4. นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
 5. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 6. 1 ครู 1 นวัตกรรม 
 7. ครูและบุคลากรทางการศกึษาใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน 
 8. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความเชีย่วชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน 
 10. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความรว่มมือการบริหารจัดการศึกษา 
 11. มีระบบประกันคุณภาพทีเ่ข้มแข็ง 
 12. บรหิารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมอืง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมคีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
ด ารงชวีิตอยา่งมีความสุขท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ 
 4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีม่ีนิสัยรักการอ่าน 
 5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมสีมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรยีนรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) การ
รู้เรือ่งคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวทิยาศาสตร์(Science Literacy) 
  

7. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมทัีกษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และสือ่สารภาษาท่ี 3 ในระดับดีข้ึนไป 
 8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีทักษะด้านDigital Literacy ท่ีมีการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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 11. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มสามารถรับมือกับภยัคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 12. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 13. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวญิญาณความเป็นครู 
 14. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 15. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรยีนรู้ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 16. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่าง
มีประสิทธภิาพ 
 17. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการปฏิบัตงิาน 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้เรียน และบริบทอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 19. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนบริหารตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 20. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนท่ีมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 21. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีนวัตกรรมในการบรหิารจดัการ 
 22. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 23. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีระบบบรหิารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีท่ีโดยมี
คะแนนประเมินไม่น้อยกวา่ 90 
 24. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในเขตพื้นท่ีการศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 จากแนวคิดข้างต้น จึงน าไปสูรู่ปแบบการขับเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ดังภาพ 
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เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีทักษะ 3R8C เป็นทักษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
จะต้องเตรยีมความพรอ้มใหน้ักเรียน รับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 

 Reading สามารถอ่านออก 
 (W)Riting สามารถเขียนได้ 
 (A)Rithmatic มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมวีจิารณญาณ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม และภาวะ

ความเป็นผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรูเ้ท่ากัน

สื่อ 
 Cross-Cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิด

ข้ามวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy มีทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 
 Compassion มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบยีบวินัย 

 
กระบวนการส าคญั 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ทุกฝ่ายที่ส่วนเก่ียวข้องจะตอ้งด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ 
 เรียนรูเ้ข้าใจ นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการด าเนินการทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปญัหา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนโรงเรยีน และ
นักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการด าเนนิงานของแต่ละสว่นน าไปสู่การพัฒนา และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผูอ้ื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน 
ข้ันที่ 2 ใช้พื้นที่เปน็ฐาน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และน ามาวางแผนร่วมกัน โดยใชฐ้านข้อมูล School Based Management 
:SBM และStudent Based Management : SBM มาวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่วสิัยทัศน์
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ข้ันที่ 3 บูรณาการปฏิบัต ิ
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 จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัตกิารใช้ลักษณะบูรณาการการท างานมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)ในการ
บริหารจัดการ เช่น นิเทศออนไลน์ การประชุมผ่านวีดีโอคอล มีการผสานแนวคิด/วิธีการเป็นองค์รวมท าน้อย
ได้มากตามหลักไทยแลนด์ 4.0 สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยใชห้ลักมีส่วนรว่ม 
ข้ันที่ 4 จัดการสะท้อนผล 
 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆจะตอ้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการท างาน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการท างานท่ีดีข้ึน เกิดเป็นองค์ความรู้(Knowledge  Management) โดยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) 
ข้ันที่ 5 กลไกย่ังยืน 
 น าผลการด าเนินงาน การปฏบิัติ สรุปรายงานผล น าเสนอในรูปแบบต่างๆอยา่งสรา้งสรรค์ และมีการ
สร้างระบบสนับสนุน เสริมแรง และจัดให้มีแหลง่เรยีนรู้ เผยแพร่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) สู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
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4. การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.6 จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรยีนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

            
            
       
 
 
 
การก าหนดกลยุทธ ์

1. การก าหนดกลยุทธ์เป็นการสร้างทางเลือกในการด าเนินงานของโรงเรียนในช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์และพันธกิจของโรงเรียนในเงื่อนไขและสภาพแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 

2. การก าหนดกลยุทธ์ครอบคลมุถึงการสร้างหรอืออกแบบกลยุทธ์ การวเิคราะห์ทางเลือก และการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทีเ่หมาะสม ปฏิบัติได้จริง 

3. การก าหนดกลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบความเป็น
เหตุเป็นผลด้วยวธิีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการใชว้ิจารณญาณ ดุลพินจิญาณทศัน์ 
ความสามารถในการคาดการณ์ หยั่งรู้เข้าดว้ยกันในการสรา้งและก าหนดทางเลอืกเพือ่ด าเนินการ
ให้บรรลผุล 

4. การก าหนดกลยุทธ์เป็นการออกแบบและสร้างทางเลือกจากการพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดอ่อน ในสภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ภารกิจตามกฎหมาย พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางการก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) วิธีการทางตรง เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยวีก าหนดกลยุทธ์ทางตรงโดยอาศัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุผลเพือ่จะตอบค าถามว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้จะท าอย่างไ” 
(Then…How?) 

2) วิธีการเน้นเปา้ประสงค์ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดโดยวธิีการที่ใช้เป้าประสงค์เป็นตัวน าทาง ซ่ึง
เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองผู้รบัผลประโยชนเ์พือ่จะตอบค าถามว่า “เราจะท าอยา่งไรเพือ่ให้
ใครได้ประโยชน์” (How and for Whom?) 
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3) วิธีการมุ่งวิสัยทัศน์  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยการเล็งผลส าเรจ็ตามวิสยัทัศน์ เพื่อจะตอบ
ค าถามว่า “ท าอย่างไรเราจะถึงท่ีหมาย” (How to get there?)  

 
ระหว่างการประเมินกลยุทธ์ทางเลอืกให้ตั้งค าถามหลัก 3 ค าถาม 
 กลยุทธ์นี้มุ่งตอบสนองตรงประเด็นวิกฤตหรือปญัหาส าคัญของโรงเรียนหรอืไม ่
 กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ของเราหรือไม่ 
 วิธีการนี้คุ้มค่า คุ้มทุน หรือมีทรัพยากรพอจะท าได้หรือไม่ 

 
การตรวจสอบกลยุทธ ์
 โรงเรียนตอ้งตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์เพื่อยืนยนัและสร้างความม่ันใจว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี 

1. เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ กลยุทธจ์ะท าให้บรรลุผลส าเร็จได้หรอืไม่ เพียงใด 
2. กลยุทธ์ที่ก าหนดครอบคลุมทุกเป้าหมายหรอืไม่และแต่ละกลยุทธ์เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง

และสนับสนุนกันหรือไม่ เพียงใด 
3. กลยุทธ์จะสามารถน าไปใช้ประโยชนอ์ย่างเต็มท่ีหรือไม่ เพยีงใด 
4. กลยุทธ์ที่ก าหนดเป็นกลยุทธท่ี์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ขณะนั้น รวมท้ัง

เหมาะสมกับก าลังและความสามารถของผู้ปฏิบัติหรอืไม่ เพียงใด 
5. ผู้ปฏิบัติหรอืผู้รับผิดชอบที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าใจกลยุทธ์อย่างถ่องแท้ เพียงใด 
6. โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการเพียงใดในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใหม้ี

ประสิทธิผล 
 

 

จากการวางแผนการจัดท ากลยุทธ์ โรงเรยีนชนแดนวิทยาคม ได้น านโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มาก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีนท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัต ิซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา          เรียนดี   กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “สร้างวนิัยใฝเ่รียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตจิตคุณธรรม น าพาความเป็นพลโลก”   
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างครูมือ
อาชพีในศตวรรษท่ี 21 
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             3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชพี  เพื่อน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรยีน ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
ระบบเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เปน็ฐานในการพัฒนา  
  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  3. ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ มีความ 
เชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชพี พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ ในการใช้สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษ
ท่ี 21 
  4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวชิาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเปน็แนวทาง
ในการด าเนินชีวิต สู่ความเปน็พลโลก 
  5นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวชิาชพี ทักษะชวีิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวตอ่การเป็นพลเมืองท่ีดี 
  6. โรงเรียนมีความรว่มมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
  7. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) 
       กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรยีน ระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน  ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เป็นฐานในการพัฒนา 
            กลยุทธท์ี ่2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
                กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชวีิต สู่ความเป็นพลโลก 
               กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครอืข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
จุดเน้นโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET)เพิ่มข้ึน 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
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 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยูอ่ย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรทางการศกึษาใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน มีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 6. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยร่วมมือกับภาคีเครอืข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการบรหิารจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลีย่นแปลง และตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมอืง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
ด ารงชวีิตอยา่งมีความสุขท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีม่ีนิสัยรักการอ่าน 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมสีมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรยีนรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) การ
รู้เรือ่งคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวทิยาศาสตร์(Science Literacy) 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมทัีกษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และสือ่สารภาษาท่ี 3 ในระดับดีข้ึนไป 
 7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีทักษะด้านDigital Literacy ท่ีมีการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 9. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 10. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวญิญาณความเป็นครู 
 11. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 12. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรยีนรู้ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 13. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่าง
มีประสิทธภิาพ 
 14. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการปฏิบัตงิาน 
 15. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้เรียน และบริบทอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 16. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนบริหารตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 17. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนท่ีมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
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 ค่านิยมขององค์กร   ลูกพระสุรัสวดี  ท าดีเพื่อสังคม 
 
 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

      1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ สู่มาตรฐานสากล 
      2. ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ  
      3. เสริมสรา้งกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรยีนให้มีความสุข 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมใช้รปูแบบการบริหารโรงเรียนเขา้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยก าหนด

แนวทางในการน าองค์กรเพื่อบริหารจัดการโรงเรยีนให้มีประสทิธิภาพ ในการท่ีท าให้ไดผ้ลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ และเป็นไปตามวิสยัทัศน์ของโรงเรียนซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ จะเน้นระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ระบบการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นในรูปแบบ
การบริหารงานแบบ MAKHAM Model  ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารงานโรงเรยีนชนแดนวิทยาคมสูส่ากล 

 
แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการบริหารงาน 6 ข้ันตอนดังนี ้

1. ข้ัน M: Management หมายถึง การบริหารจัดการเปน็การท างานท่ีต้องวางระบบการบริหาร
จัดการให้ชัดเจน มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร ในต าแหน่งต่าง ๆ ของการท างาน 
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2. ข้ัน A: Attitude หมายถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ท้ังของตนเอง และเพือ่นรว่มงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อใหอ้งค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

3. ข้ัน K: Knowledge หมายถึง ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
บริหารจัดการองค์ความรู้ท่ีมอียู่ให้พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ได ้

4. ข้ัน H: Happiness หมายถึง การท างานทุกอย่างต้องท าด้วยความสุข และผลที่เกิดข้ึนต้องท าให้
เกิดความสุขแก่คนในองค์กร และนอกองค์กรด้วย 

5. ข้ัน A: Activity หมายถึง กิจกรรมท างานต่าง ๆ ควรมีการก ากับ นิเทศและติดตามการท างานอย่าง
สม่ าเสมอและตอ่เนือ่ง 

6. ข้ัน M: Moral หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนต้องโปรง่ใส ตรวจสอบได้ ใช้หลักธรร
มาภิบาลในการท างาน ควรใช้คุณธรรมก ากับการท างาน 
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5. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

   

 
 

 
 
 ความส าเร็จทางด้านกลยุทธ์ของโรงเรียนควรมีความสอดคล้องกันท้ังในสว่นของการก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategy Formulation) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ดังน้ี   

 หากโรงเรียนสามารถท้ังวางแผนกลยุทธ์และน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิภาพ ก็จะท าให้กลยทุธ์ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ (Strategic Success) 

 หากโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ได้อยา่งดีแต่ขาดประสทิธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ 
ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสครัง้ส าคัญ (Missed Opportunity) 

 หากโรงเรียนวางแผนได้อย่างมีประสิทธภิาพแต่ไม่สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ดี ก็จะท า
ให้เกิดความเสี่ยงได้ (At Risk) เนื่องจากน ากลยุทธ์ไม่ดีไปปฏิบัต ิ

 หากโรงเรียนไม่มีประสิทธภิาพในการวางแผนกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตก็ิแสงดถึง
ความล้มเหลวตั้งแต่ต้น (Doomed From The Start) 

 
การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัตใิห้ได้ผล ประกอบด้วยองคป์ระกอบ 2 ส่วน คอื 

1. การท าให้เกิดความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งระหวา่งปัจจยัต่างๆ ภายในโรงเรียนกบัแผนกลยุทธ์
โดยปัจจัยส าคัญทีท่ าให้เช่ือมโยง คือ 

1.1 โครงการและงบประมาณ เพื่อใหส้ามารถม่ันใจไดว้่าเมือ่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรและมีการ
ด าเนินการตามโครงการแลว้ จะส่งผลตอ่แผนกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดข้ึน 

1.2 โครงสร้างและกระบวนการท างาน เพือ่ให้ม่ันใจว่าโรงเรยีนมีการจัดและปรับโครงสรา้งและ
กระบวนการท างานเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ ์

1.3 สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อท าให้แผนกลยุทธ์ได้รับการขับเคลือ่นและปฏิบัติตาม
ได้เป็นผลส าเรจ็ จะตอ้งมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องและเชือ่มโยงกับกลยุทธ์ที่จะ
บริหารใหเ้ป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.4 วัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน เพื่อให้ม่ันใจได้วา่แนวทางในการประพฤติปฏิบัตขิองบุคคล
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามความรับผิดชอบและงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.5 ความรูแ้ละระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีแหล่งความรูแ้ละระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้บริหารใช้ใน
การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ ์

1.6 ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน เพือ่ใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับเป็นระบบท่ีผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพือ่ให้เป็นระบบท่ีเกือ้หนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานเตม็ศักยภาพมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ระดับสูง 

2. การท าให้โรงเรียนมีความสามารถในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏบิัติ โดยความสามารถที่
โรงเรียนควรจะม ีประกอบดว้ย  

2.1 ทักษะความสามารถของผู้บรหิารโรงเรียน 
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2.2 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยความ
ต่อเนือ่ง 

2.3 การมีผู้รับผิดชอบตอ่การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ เพือ่ให้เกดิการมองภาพรวม หรือความเชือ่มโยง
ท้ังหมดในการขับเคลื่อน 

2.4 ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มี
ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการด าเนนิงาน 

2.5 การท างานเป็นทีมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ์
2.6 การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน เพือ่ชว่ยกันปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 
กระบวนการในการถา่ยทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
 

กระบวนการ/เครือ่งมือ เหตุผล/ความส าคัญ ข้ันตอน/วธิีการ 
การก าหนดกรอบกลยุทธ์ 
(วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย) 

เพื่อให้ผู้บรหิารและบุคลากร
มุ่งเน้นสิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งการจะ
พัฒนาเพือ่น าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีการ
ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อแสดงถึงสิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งการ
จะท าเพื่อให้บรรลุประเด็นกล
ยุทธ์แต่ละประเด็นท่ีก าหนดข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์หลักท่ี
แสดงถึงวิธีการด าเนินการส าคัญ
ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. วัตถุประสงคภ์ายใต้กลยุทธ์ 
แต่ละประเด็นว่าอะไรคือสิงท่ี
องค์กรมุ่งหวัง หรอืต้องการทีจ่ะ
บรรลุในด้านต่างๆโดย
วัตถุประสงค์ต่างๆต้องมีความ
เชือ่มดยงกันในเชิงเหตผุลภายใต้
มิติต่างๆ 
2. ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละ
วัตถุประสงค ์
3. ก าหนดค่าเป้าหมาย หรือตัว
เลขท่ีโรงเรียนต้องการจะบรรลุ
ของตัวชี้วัดแต่ละตวั 
4. การก าหนดกลยุทธ์ริเริ่มหรือ
สิ่งที่โรงเรยีนจะท าหรือ
ด าเนินการเพื่อที่จะให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ที่ได้มีการ
ก าหนดไว ้
5. ก าหนดแผนงาน/โครงการ
ต่างๆท่ีจะด าเนนิการเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชีว้ัดท่ีได้ก าหนดไว้โดยน า
โรงเรียนท่ีมีอยู่แล้วมาพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก 
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กระบวนการ/เครือ่งมือ เหตุผล/ความส าคัญ ข้ันตอน/วธิีการ 
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ดว้ย
แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 

1. เป็นเครื่องมอืที่ชว่ยในการสื่อสาร
และถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ชัดเจน และ
เป็นท่ีเข้าใจทั่วทั้งโรงเรยีน อกีท้ังท า
ให้บุคลากร มุ่งเน้นในกลยุทธท่ี์
ส าคัญบุคลากรเข้าใจบทบาทของ
ตนเองตอ่การบรรลวุัตถุประสงค์
ต่างๆ 
2. เป็นการน าวัตถุประสงค์ของแต่
ละกลยุทธ์มาเรียงกันเป็นแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ ตามหลักเหตุและผล 
3. เป็นเครื่องมอืที่ชว่ยในการ
ทบทวนผลการด าเนินงาน 

1. ยืนยันวิสัยทัศน์ท่ีโรงเรียน
ต้องการจะเป็นในอนาคต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ยืนยันกลยุทธ์ต่างๆท่ี
โรงเรียนตอ้งการจะพัฒนา 
3. ก าหนดวัตถุประสงคภ์ายใต้
กลยุทธ์ 
4. น าวัตถุประสงค์แต่ละกล
ยุทธ์มาเรียงกันในแผนท่ีกล
ยุทธ์ ตามหลักการของเหตุและ
ผล 
5. น าแผนท่ีกลยุทธ์ที่ได้สร้าง
ข้ึนไปเป็นเครื่องมอืในการ
สื่อสารและถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในโรงเรยีน 
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ภาคผนวก
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โครงการนี้ ม ี6 กิจกรรม 
เขียนตัวโครงการใหญแ่ละ
เขียนกิจกรรมย่อยทั้ง 6 

กิจกรรม 

 

*****ตัวอย่างการเขียนโครงการ********* 

 
 
 

โครงการพัฒนาและเสริมสรา้งวินัยให้นักเรียนด้านกจิกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (    /    )  ใหม่ (      ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
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    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
 
 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยวัฒน์  ม่วงด ี
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนสง่เสริมร่วมสร้างจิตส านักให้ผูเ้รียน มีความรกัชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใน
ตัวเอง เป็นประชาธิปไตย รักสถาบัน รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมพึ่งประสงค์และอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 2และ3 
นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนกัศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเป็นไปด้วยควาเรียบร้อย 
     2.2 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 
     2.3 เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  
     2.4 เพือ่ให้นักศึกษาวชิาทหารรักค่านิยมและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
     2.5 เพือ่ให้นักศึกษาวชิาทหารมีจิตสาธารณะ บริการประชาชน ชุมชน และสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้รับการพัฒนาและเสริมสรา้งวินัยครบ
ทุกคน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
 

5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
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อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 ด าเนินงาน            
2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 

1. ด าเนินกิจกรรม 
           

3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 
1. ติดตามการด าเนินงาน 

           

4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/
การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40,000 บาท 
 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

1. กิจกรรมรับสมัครและรายงานตัว 3,000  3,000   
2. กิจกรรม รด.จิตอาสา 5,000  5,000   
3.พัฒนาปรับปรุงศูนยฝ์ึกนักศึกษาวิชา
ทหาร 

10,000  5,000 5,000  

4.กิจกรรมฝึกภาคปกติ 15,000  10,000 5,000  
5.สอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีท่ี3 3,000  3,000   
6. กิจกรรมการแข่งขันยุทธกีฬา รด.
พันธุ์แกร่ง 

4,000  3,000 1,000  

รวม 40,000  29,000 11,000  
 
7. การประเมินผล 

ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะท่ี นักศึกษาวิชาทหารมี แบบประเมิน  
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พึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และมวีินัยในตนเอง 

คุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์ มีความรักชาติ  

ความพึงพอใจ 
 

 
ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
  ศาสน์กษัตริย์ และมี

วินัยในตนเองร้อยละ 90 
  

2 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม  

นักศึกษาวิชาทหารมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

  ตนเองและสงัคม ร้อย
ละ 90 

  

3 นักศึกษาวิชาทหารรักค่านิยมและ
อยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ  

นักศึกษาวิชาทหารรัก
ค่านิยมและอยูร่่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 90 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

4 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสาธารณะ 
บริการประชาชน ชุมชน และ
สังคม 

นักศึกษาวิชาทหารมีจิต
สาธารณะ บริการ
ประชาชน ชุมชน และ
สังคมร้อยละ 90 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ ์
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
     9.1 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 
     9.2 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม  
     9.3 นักศึกษาวิชาทหารรกัค่านิยมและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
     9.4 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสาธารณะ บริการประชาชน ชุมชน และสังคม 
  

ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

                                          (นายชัยวัฒน์  ม่วงดี) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 
 

ลงชือ่...............................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 
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ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้กอ่น 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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กิจกรรมที่ 1 สมัครและรับรายงานตวันักศึกษาวชิาทหาร 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (       )  ใหม่ (    /       ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชัยวัฒน์  ม่วงด ี
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 สิงหาคม 2563 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
            บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวชิาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการฝกึวิชาทหาร พ.ศ. 2503 หรือ นิยมเรียกว่า (อย่างไมเ่ป็นทางการ) รด. เป็นก าลัง
ส ารองของกองทัพไทยภายใตก้ารควบคุมของ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน การแต่งตั้งยศทหารของนักศึกษา
วิชาทหารผู้ส าเรจ็การฝึกวชิาทหาร ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 ระเบยีบกระทรวงกลาโหม วา่ด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตาม
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบยีบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเรจ็การฝึกวชิาทหารตามหลักสตูรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝกึวิชาทหาร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2537 ดังนั้น เพือ่เป็น
การตอบสนองความตอ้งการของผู้เรียน ท่ีต้องการเรียนวิชาทหารชั้นปีท่ี 1-3 ทางโรงเรยีนจึงได้จัดท ากิจกรรม
นี้ข้ึนมา   
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 2และ3 
นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนกัศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมมีสถานท่ีในการรับสมัครและรายงานตวัเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจในระดับ ดี 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมมีสถานท่ีในการรับสมัครและรายงานตวัเปน็ไปด้วย
ความเรียบร้อย 
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เมษายน-สิงหาคม 2563 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do)            

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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1. ด าเนินการรับสมัครและ
รายงานตวั 

 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. 
3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ

ด าเนินงาน(Check ) 
1. ติดตามการด าเนินงาน 

           

4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/
การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,000 บาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

รับสมัครและรานงานตวั นศท.ศูนย์
ฝึกนศท.ชนแดนวิทยาคม 
 

3,000  3,000   

รวม 3,000  3,000   
 
7. การประเมินผล 

ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 มีศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชน

แดนวิทยาคมมีสถานท่ีสอบท่ี
เอือ้อ านวยความสะดวกต่อการรับ
สมัครและรายงานตวั 

มีศูนย์ฝึกนักศึกษา
โรงเรียนชนแดน
วิทยาคมมีสถานท่ี
สอบท่ีเอื้ออ านวย
ความสะดวกต่อการ
สมัครและรายงาน
ตัวมีระดับความพึง
พอใจในระดับดี 
ร้อยละ 85 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
     9.1 การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีท่ี 2และ3 
นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนกัศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
  

ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 

ลงชือ่...............................................ผู้พจิารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 

 

ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม รด.จิตอาสา 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (       )  ใหม่ (    /       ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายกฤษฎา  อินทับทิม 
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
     จิตอาสาคือ ผู้ท่ีมีจิตใจเปน็ผู้ให้อาจจะเป็นการให้สิ่งของให้เงินให้ความชว่ยเหลือดว้ยก าลังแรงกาย
แรงสมองซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งท่ีตนเองมีแม้กระท่ังเวลาเพื่อเอือ้เฟือ้เผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีก
ช่องทางหนึง่ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้นักศึกษาวชิาทหารมีใจเอื้อเฟือ้ ท างานชว่ยเหลือสงัคมมากข้ึน 
เพราะงานจิตอาสาเป็นหวัใจหลักของนักศึกษาวชิาทหารพึงปฏิบัติ 
  

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อสรา้งจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร 
     2.2 เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมร่วมกิจกรรม รด.จติอาสา
ทุกนายทุกกิจกรรม 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมมีจิตส านึกในด้านจติ
สาธารณะมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม  
 
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 
 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 
1. ช่วยงานชุมชน งานโรงเรยีน 
งานสาธารณะ ตามความ
เหมาะสม 
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3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 

           

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. ติดตามการด าเนินงาน            
4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action) 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/
การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 บาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

กิจกรรม รด.จิตอาสา 5,000  5,000   
รวม 5,000  5,000   
 
 

7. การประเมินผล 
ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึก

นักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
ร่วมกิจกรรม รด.จิตอาสา 

นักศึกษาวิชาทหารศูนย์
ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชน
แดนวิทยาคมร่วม
กิจกรรม รด.จิตอาสาทุก
นายทุกกิจกรรม 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
 

 

2 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึก
นักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม
มีจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะมี
คุณธรรม จรยิธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

นักศึกษาวิชาทหารศูนย์
ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชน
แดนวิทยาคมมีจิตส านึก
ในด้านจิตสาธารณะมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม ร้อย
ละ 100 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 
 

 

 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 
     9.1 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา 
     9.2 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม  
 
  

ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นายกฤษฎา  อินทับทิม) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 

ลงชือ่...............................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 

 

ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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กิจกรรมที่ 3 พัฒนาปรับปรุงศูนยฝ์ึกนักศึกษาวชิาทหาร 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (       )  ใหม่ (    /       ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายชัยวัฒน์  ม่วงด ี
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
             ด้วยศูนย์ฝึกนักศึกษาวชิาทหาร ยังไม่มีหอ้งเป็นหลักแหล่ง และไม่มีท่ีรับรองส าหรับชุดครูฝึก เพือ่
เอือ้ต่อการเรียนการสอน ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีห้องส าหรับเป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวชิาทหารไว้ส าหรับติดต่อ
ประสานงาน จัดการเรียนการสอน และรับรองชุดครูฝึก  
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพื่อปรับปรุงศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารใหเ้อือ้ต่อการเรียนการสอน 
    2.2. เพื่อจัดท าหอ้งรับรองตอ้นรับชุดครูฝึกนักศึกษาวชิาทหาร 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      3.1.1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีสภาพเอือ้ต่อการเรยีนการสอน มีระดับความพงึพอใจ รอ้ยละ 
90 
               3.1.2 มีห้องรับรองต้อนรับชุดครฝูึก มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีสภาพเอื้อต่อการเรียนการสอน 
 
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 
1. ด าเนินการเสนอจัดซือ้/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ บ ารุงซอ่มแซม 

           

3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 
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1. ติดตามการด าเนินงาน 
4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action)            

 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/

การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 บาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงศูนยฝ์ึก
นักศึกษาวิชาทหาร 

10,000  5,000 5,000  

รวม 10,000  5,000 5,000  
 
7. การประเมินผล 

ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมี

สภาพเอือ้ต่อการเรยีนการสอน  
ศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหารมีสภาพ
เอือ้ต่อการเรียน
การสอน มีระดับ
ความพึงพอใจ รอ้ย
ละ 90 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

 

2 มีห้องรับรองต้อนรับชุดครฝูึก  
 

มีห้องรับรอง
ต้อนรับชุดครฝูึก มี
ระดับความพึง
พอใจ รอ้ยละ 90 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

 

8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
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9.1. มีศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเอื้อตอ่การเรียนการสอน 
    9.2. มีห้องรับรองต้อนรับชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 
  

 
 
 

ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นายชัยวัฒน์  ม่วงดี) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 

ลงชือ่...............................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 

 

ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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กิจกรรมที่ 4 ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (       )  ใหม่ (    /   ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมยรุี  เหลี่ยมศร 
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
     โรงเรียนสง่เสริมร่วมสร้างจิตส านักให้ผูเ้รียน มีความรกัชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยใน
ตัวเอง เป็นประชาธิปไตย รักสถาบัน รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมพึ่งประสงค์และอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 
     2.2 เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม  
     2.3 เพือ่ให้นักศึกษาวชิาทหารรักค่านิยมและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างวินัยครบทุกคน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้รับการพัฒนาและ
เสริมสร้างวินัยตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  เดือนตุลาคม 2563 
 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 
1.  ด าเนินการเสนอจัดซือ้/
จัดหาวัสดอุุปกรณ ์
2. ฝึกภาคปกต ิ

           

3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 
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1. ติดตามการด าเนินงาน 
4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action)            

 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/

การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15,000 บาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร 15,000  10,000 5,000  
รวม 15,000  10,000 5,000  
 
7. การประเมินผล 

ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะท่ี

พึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และมวีินัยในตนเอง 

นักศึกษาวิชาทหารมี
คุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์ มีความรักชาติ 
ศาสน์กษัตริย์ และมี
วินัยในตนเองร้อยละ 90 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

2 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม  

นักศึกษาวิชาทหารมี
คุณธรรม จรยิธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม ร้อย
ละ 90 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

3 นักศึกษาวิชาทหารรักค่านิยมและ
อยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ  

นักศึกษาวิชาทหารรัก
ค่านิยมและอยูร่่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 90 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

4 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสาธารณะ 
บริการประชาชน ชุมชน และ
สังคม 

นักศึกษาวิชาทหารมีจิต
สาธารณะ บริการ
ประชาชน ชุมชน และ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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สังคมร้อยละ 90 
 
 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
     9.1 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง 
     9.2 นักศึกษาวิชาทหารมีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม  
     9.3 นักศึกษาวิชาทหารรกัค่านิยมและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
  

ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 
 

ลงชือ่...............................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 

 

ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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กิจกรรมที่ 5 สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี 3 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (       )  ใหม่ (    /       ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายกฤษฎา  อินทับทิม 
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
            บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวชิาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดตาม
พระราชบญัญัติส่งเสริมการฝกึวิชาทหาร พ.ศ. 2503 หรือ นิยมเรียกว่า (อย่างไมเ่ป็นทางการ) รด. เป็นก าลัง
ส ารองของกองทัพไทยภายใตก้ารควบคุมของ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน การแต่งตั้งยศทหารของนักศึกษา
วิชาทหารผู้ส าเรจ็การฝึกวชิาทหาร ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
แต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 ระเบยีบกระทรวงกลาโหม วา่ด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวชิาทหารตาม
หลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบยีบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเรจ็การฝึกวชิาทหารตามหลักสตูรของ
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝกึวิชาทหาร (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2537 ส าหรับนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีท่ี3 หากจะไดร้ับแต่งตั้งยศต้องสอบผ่านภาคทฤษฎีเสียก่อนจึงจะแต่งตั้งยศ เป็นสิบเอก จ่าเอก 
จ่าอากาศ   
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อจัดสถานท่ีสอบภาคทฤษฎี อ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบและนกัศึกษาวิชาทหารที่มา
สอบ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  มีศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมมีสถานท่ีสอบท่ีเอื้ออ านวยความสะดวกต่อการ
สอบ 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมมีสถานท่ีสอบท่ีเอือ้อ านวยความสะดวกต่อการ
สอบ 
 
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ธันวาคม 2563 
 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 

           

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 

1. จัดสถานท่ีสอบ 
 

           

3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 
1. ติดตามการด าเนินงาน 

           

4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/
การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 บาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

สอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวชิาทหารชั้น
ปีท่ี 3 
 

3,000  3,000   

รวม 3,000  3,000   
 
7. การประเมินผล 

ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 มีศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชน

แดนวิทยาคมมีสถานท่ีสอบท่ี
เอือ้อ านวยความสะดวกต่อการ
สอบ 

มีศูนย์ฝึกนักศึกษา
โรงเรียนชนแดน
วิทยาคมมีสถานท่ี
สอบท่ีเอื้ออ านวย
ความสะดวกต่อการ
สอบมีระดับความ
พึงพอใจ รอ้ยละ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
 

 



46 
 

90 
 
 
 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
     9.1 เพื่อจัดสถานท่ีสอบภาคทฤษฎี อ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าท่ีคุมสอบและนกัศึกษาวิชาทหารท่ีมา
สอบ 
  

ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นายกฤษฎา   อินทับทิม) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 
 
 

ลงชือ่...............................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 

 

ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการแข่งขันยุทธกีฬา รด.พันธุ์แกร่ง 
แผนงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (       )  ใหม่ (    /       ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   
      กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน) เป็นฐานในการพัฒนา 
      กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
      กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
      กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ สู่ความเป็นพลโลก 
      กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพม.40  
    1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
    3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    4. สร้างโอกาสและลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสรมิคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน สมศ.  พ.ศ.2561 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสาวมยรุี  เหลี่ยมศร 
 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 เมษายน 2563- 31 มีนาคม 2564 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 
     การออกก าลังกายหรอืการเล่นกีฬาถือเปน็สิ่งที่ขาดไม่ได้ของเหล่าบรรดาทหารหาญ โดยเฉพาะ “ยุทธ
กีฬา” ซึ่งเกี่ยวกับวชิาการทหารโดยตรง เพราะเป็นการชว่ยเพิ่มทักษะในการรบ ฝึกความอดทน แข็งแรง 
แข็งแกร่ง ฝึกความสามัคคี รวมท้ังเป็นประโยชน์ตอ่เยาวชนนักศึกษาวิชาทหารซึ่งถือเปน็ก าลังส าคัญของชาติ
อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารฝึกความอดทน แข็งแรง แข็งแกร่ง และมีความสามัคคี 
     2.2 เพือ่ให้นักศึกษาวชิาทหารรักค่านิยมและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกนักศึกษาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมทุกคนได้รับฝึกความ
อดทน แข็งแรง แข็งแกร่ง และมีความสามัคคี ร้อยละ 98 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักศึกษาวิชาทหารรักค่านิยมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
  
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 
1. ด าเนินการฝึกซ้อมการแข่งขัน 
2. เดินทางไปแข่งขัน 

           

3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 
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1. ติดตามการด าเนินงาน 
4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action)            

 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/

การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4,000 บาท 

กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
วัสดุ/ครภุัณฑ ์

วัสดุ/
ครุภัณฑ ์

น้ ามัน 

กิจกรรมการแข่งขันยุทธกีฬา รด.พันธุ์
แกร่ง 

4,000  3,000 1,000  

รวม 4,000  4,000   
 
7. การประเมินผล 

ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 นักศึกษาวิชาทหารฝึกความอดทน 

แข็งแรง แข็งแกร่ง และมีความ
สามัคคี 

นักศึกษาวิชาทหารฝึก
ความอดทน แข็งแรง 
แข็งแกร่ง และมีความ
สามัคคี ร้อยละ 98 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 

 

2 นักศึกษาวิชาทหารรักค่านิยมและ
อยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสขุ  
 

นักศึกษาวิชาทหารรัก
ค่านิยมและอยูร่่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข  
ร้อยละ 98 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบบันทึกการ
ร่วมกิจกรรม 

 

 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
     9.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารฝึกความอดทน แข็งแรง แข็งแกร่ง และมีความสามัคคี 
     9.2 เพือ่ให้นักศึกษาวชิาทหารรักค่านิยมและอยู่รว่มกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  
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ลงชือ่................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
                                          (นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร) 
                                        ผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรม ฯ 

 
 
 
 

ลงชือ่...............................................ผู้พิจารณาโครงการ/กจิกรรม 

                                      (นางสาวมยุรี     เหลี่ยมศร) 
                                         หัวหน้างานแผนงาน 

 

ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ/กจิกรรม 

                                        (นางพรทิพย์   บุญชว่ย) 
                                  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานงบประมาณ 

 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 

           อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 

           ระงับโครงการ เนื่องจาก............................................................ 
 

 

ลงชือ่...............................................ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

                                        (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ)์ 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
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*********ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม(แบบง่าย)**** 
 

บันทึกข้อความ 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ี ........................... วันท่ี  31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 

เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 

ข้าพเจ้านางวชัราภรณ์  เชื้อเจ็ดตน  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาและปรับปรุงหอ้งพยาบาล ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อ
ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  
 1.  เพื่อจัดหาเวชภณัฑส์ าหรบัการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 2.  เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ไว้บริการในห้องพยาบาล 
 3. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรียน 

โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันท่ี  1 ตุลาคม 2562 ถึง  วันท่ี  31 มีนาคม 2563 
บัดน้ี โครงการพัฒนาและปรบัปรุงห้องพยาบาล  ได้ด าเนนิการเสรจ็สิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาและปรับปรุงห้องพยาบาล  ตามแบบรายงานการด าเนินงานโครงการ 
เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
                    ลงชือ่ 

           (นางวชัราภรณ์  เชือ้เจ็ดตน) 
                        ผู้รายงาน 
 

                    ลงชือ่ 
              (นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร) 

                                                                                               หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
ความคิดเห็นผูอ้ านวยการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                    ลงชือ่ 

              (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์) 
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                                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 

ค าน า 
 

 รายงานการโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รายงานฉบบันี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามตวัชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีสว่นรว่มใน
การด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการน าข้อมูล
ส าหรับการวางแผนการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของโรงเรยีนชนแดนวิทยาคม เป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตดัสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชนแดน
วิทยาคมให้มีคุณภาพตอ่ไป 
 

         นางวัชราภรณ์  เชือ้เจ็ดตน 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
บันทึกข้อความ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  .........................................................   ก 
ค าน า  ..............................................................................................................................................   ข 
สารบัญ  ...........................................................................................................................................   ค 
แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ  .............................................................................................   1 
ภาคผนวก  .......................................................................................................................................   ง 
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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน 
โครงการพัฒนาและปรบัปรงุห้องพยาบาล 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา 2562 
 
โครงการ พัฒนาและปรับปรุงหอ้งพยาบาล 
แผนงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม  (          )  ใหม่  (   /    ) ต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน) เป็นฐานในการพัฒนา 

กลยุทธท์ี ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธท์ี ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธท์ี ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล 

มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
กลยุทธท์ี ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการสง่เสริม

คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
สนองกลยุทธ ์สพท.  

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ การศึกษาไทย 4.0 
2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลกัของคนไทย  

12ประการ เป็นพลเมอืงดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และยึดม่ันใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศกึษาอย่าง 
ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กร 
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แห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
สนองกลยุทธ ์สพฐ.   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน และสง่เสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีด 

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสีว่นรว่มในการ 

จดัการศึกษา 
 
สนองมาตรฐาน สมศ.    
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวัชราภรณ์  เชือ้เจ็ดตน 
ระยะเวลาด าเนนิการ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563 
________________________________________________________________________________ 
1.หลักการและเหตุผล 

สุขภาพและพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงยอ่ยมีผลตอ่การพฒันาสังคมให้เจริญยิ่งขึ้น การใช้เวชภัณฑ์
ในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยได้อย่างถูกวธิีย่อมมีผลท าให้สุขภาพพลานามัยมีความสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยต่างๆ มีชวีิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อจัดหาเวชภณัฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 2.2  เพื่อจัดหาครภุัณฑ์ไว้บรกิารในห้องพยาบาล 
 2.3 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรียนชนแดนวิทยาคมทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   4.1.1 ปรับปรุง พัฒนาห้องพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อการปฐมพยาบาลร้อยละ 90  
   4.1.2 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พอเพียง ร้อยละ 90  
 
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   4.2.1 ครู นักเรียน และบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรค 
   4.2.2 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 
 
4. วันเวลาและสถานที่ด าเนนิการ 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563 
 
5. ข้ันตอนด าเนนิงาน 
 

ท่ี รายละเอียดกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2562-2563 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ข้ันเตรียมการ(Plan) 

1. จัดท าโครงการเสนอเพือ่
อนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

           

2 ข้ันด าเนินการตามแผน(Do) 
ด าเนินการเสนอจัดซื้อ/จัดหา
วัสดุอุปกรณ ์

           

3 ข้ันก ากับติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน(Check) 
1. ติดตามการด าเนินงาน 

           

4 ข้ันปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
1. ประเมินผลการจัดกิจกรรม/
การด าเนินงาน/สรุปงาน/
กิจกรรม และรายงานผลงาน/
กิจกรรมเพือ่น ามาปรับปรุงแก้ไข 

           

 
6. งบประมาณ    เงินอุดหนนุ   20,000   บาท 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสด ุ
วัสด ุ น้ ามนั 
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1. เสนอซือ้ครุภัณฑ์ส าหรับหอ้งพยาบาล 7,000 - - 7,000 - 
2. จัดหาและเสนอซือ้เวชภัณฑ์ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

8,000 - - 8,000 - 

4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์หอ้งพยาบาล 5,000 - - 5,000 - 
รวมทั้งส้ิน 20,000 - - 20,000 - 

 
 

7. การประเมินผล 
ท่ี รายการ ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ เครื่องมอื หมายเหต ุ
1 ปรับปรุง พัฒนาหอ้งพยาบาลให้มี

ความเหมาะสมต่อการปฐม
พยาบาล 

ปรับปรุง พัฒนา
ห้องพยาบาลให้มี
ความเหมาะสมต่อ
การปฐมพยาบาล
ร้อยละ 91  
 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

2 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พอเพียง มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพอเพยีง 
มีระดับความพงึ
พอใจ รอ้ยละ 91 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

8. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 9.1  มีเวชภัณฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
 9.2  มีครุภัณฑ์ไว้บริการในหอ้งพยาบาล 
 9.3 บริการดา้นสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างมีประสทิธิภาพ 
  
10.  การด าเนนิงาน 
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล มีการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ การ
ด าเนินการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนชนแดนวิทยาคม เป็นอย่างด ี
 
11.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       11.1 ผลส าเร็จตามตวัช้ีวัดความส าเร็จ  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิ 

1. ปรับปรุง พัฒนาห้องพยาบาลให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฐมพยาบาล 

ปรับปรุง พัฒนาหอ้ง
พยาบาลให้มีความ

ปรับปรุง พัฒนาหอ้ง
พยาบาลให้มีความ
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เหมาะสมต่อการปฐม
พยาบาลร้อยละ 91  

เหมาะสมตอ่การปฐม
พยาบาลร้อยละ 91 

2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทีพ่อเพียง มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ท่ีพอเพียง มีระดับ
ความพึงพอใจ รอ้ยละ 
91 

มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีพอเพยีง มี
ระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91 

      
 

11.2 สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการหอ้งพยาบาล 

1.  มีเวชภณัฑ์ยาส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอ มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
93 
2.  มีครุภัณฑ์ไว้บริการในห้องพยาบาลเพียงพอ  มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93 
3.  การบริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรยีน มีผลการประเมินในระดับดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 92 
4. บรรยากาศโดยรวมภายในห้อง  มีผลการประเมินในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 87 
5. ความรู้ ทักษะของผู้ปฏิบัตงิานอนามัยโรงเรียน มีผลการประเมินในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 89 
6. การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ มีผลการประเมินในระดบัดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93 
7. การบริการดูแลเอาใจใส่นกัเรียนท่ีป่วย มีผลการประเมนิในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นรอ้ยละ 93 
8. การดูแลห้องพยาบาลของโรงเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณเพียงพอตอ่ผู้ป่วย มีผลการ
ประเมินในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94 
9. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมนิในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 85 
10. มีเจ้าหน้าท่ีดูแล บริการตลอดเวลา มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91 
 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ  91 
ระดับความพึงพอใจ    อยู่ในระดับ  ดีมาก 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 91-100  หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  81-90  หมายถึง ระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย  71-80  หมายถึง ระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  61-70  หมายถึง ระดับ พอใช ้
ค่าเฉลี่ย  0-60  หมายถึง ระดับ ปรับปรุง 

 
12.  งบประมาณ 
       12.1 ประเภทงบประมาณ ( /) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรพัยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 



59 
 

(  ) เงินอื่นๆ 
......................................................................................................... 

       12.2 การใช้งบประมาณ 
  1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ 20,000  บาท 
  2. งบประมาณท่ีใช้ไป  20,000  บาท 
  3. งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 
 
13.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการ  มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 

เป็นโครงการท่ีส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักเรยีนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
สมบูรณ ์

แข็งแรง งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการด าเนินการ 

2. จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของโครงการ 

ควรปรับปรุงห้องพยาบาลใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการบริการ มีบรรยากาศในห้องท่ีถ่ายเท เป็น
สัดส่วนแยกหอ้งหญิงชาย เพือ่สะดวกต่อผู้รับบริการ 
 
 
                   ลงชือ่................................................................. 

                (นางวัชราภรณ์  เชื้อเจ็ดตน) 
               ผู้รายงาน 

 

 

 

 

ภาคผนวก สามารถแนบ ภาพถ่าย/ แบบประเมินความพึงพอใจ /แบบประเมิน
กิจกรรม/ค าสั่ง /เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
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แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนนิงานโครงการพฒันาและปรบัปรุงห้องพยาบาล 
 

ค าช้ีแจง        กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ 
เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ 1 หมายถึง  ปรับปรุง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากวา่ 40 %    
ระดับ 2  หมายถึง   พอใช้  ประเมินผลอยู่ในระดับ 40 -59  % 
ระดับ 3 หมายถึง   ปานกลาง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 -79 %       
ระดับ 4  หมายถึง  ดี  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 80 -89 %  
ระดับ 5  หมายถึง  ดีเยี่ยม  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 % 
 

ตอนที่1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
1. เพศ   หญิง    ชาย 

2. อายุ    อายุ 12-21ปี   อายุ 22-31 ปี   อายุ 32-41 ปี 

 อายุ 42-51 ปี  อายุ 52 ปีข้ึนไป  
3. สถานะ 

 นักเรียน    ครู   ผู้บริหาร 
 

ตอนที่ 2 โปรดใสเ่ครือ่งหมาย (/ ) ตามความคิดเห็นท่ีเปน็จริงหรอืเห็นว่าเหมาะสม 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  มีเวชภณัฑ์ยาส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอ      
2.  มีครุภัณฑ์ไว้บริการในห้องพยาบาลเพียงพอ      
3.  การบริการด้านสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรยีน      
4. บรรยากาศโดยรวมภายในห้อง      
5. ความรู้ ทักษะของผู้ปฏบิัตงิานอนามัยโรงเรียน      
6. การให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพ      
7. การบริการดูแลเอาใจใส่นกัเรียนท่ีป่วย       
8. การดูแลห้องพยาบาลของโรงเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณ
เพียงพอตอ่ผู้ปว่ย 

     

9. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสขุภาพนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา      
10. มีเจ้าหน้าท่ีดูแล บริการตลอดเวลา      

รวม      
ค่าเฉล่ีย      

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
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*********ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม(แบบ5บท)**** 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน  
โครงการ/กิจกรรม.............................. 

ประจ าภาคเรียนท่ี …...ปีการศึกษา …….... 
 
 
 
 

โดย 
……………………… 

 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บันทึกข้อความ 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จงัหวัดเพชรบูรณ์ 

ท่ี ........................... วันท่ี  ………………………………………………………….. 

เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม................................................................................ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 

ข้าพเจ้า.........................................  ต าแหน่ง ................. วทิยฐานะ ........................  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผูร้ับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม............................... ตามแผนปฏิบัติการประจ าปกีารศึกษา ............. เพือ่
ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  
 1.  เพื่อ........................................................ 
 2.  เพื่อ........................................................ 
 3. เพื่อ........................................................ 

โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันท่ี  ....................... ถึง  ........................................ 
บัดน้ี โครงการ/กิจกรรม......................................  ได้ด าเนนิการเสรจ็สิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว รายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม.....................................  ตามแบบรายงานการด าเนนิงานโครงการ 
เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 
                    ลงชือ่ 

           (............................................) 
                        ผู้รายงาน 
 

                    ลงชือ่ 
              (นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร) 

                                                                                               หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 
ความคิดเห็นผูอ้ านวยการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
                    ลงชือ่ 

              (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์) 
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                                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 
 

ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ................................. ฉบับนี้  เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ………. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการด าเนินงานได้รับ
มอบหมายให้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  ทั้งนี้เพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป    

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารประเมินผลการด าเนินโครงการ................ ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนชนแดน
วิทยาคม อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 
 

      ………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                
        คณะผู้จัดท า 
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สารบญั 
                                                                                                                                                          

หน้า  
บทที่ 1  บทน า                                                                           

ความเป็นมาและความส าคัญ                 1 
วัตถุประสงค ์                   2 
เครื่องมอืที่ใช้ในการสรุป                  2 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ                 2 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง                 3
  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ              
32 
บทที่ 3  วิธีการด าเนินงาน                 35 

ข้ันตอนการรว่มกันวางแผน (Plan)                         35 
ข้ันตอนการรว่มกันปฏิบัติ ( Do)                35 

 ข้ันตอนการ่วมกันประเมิน ( Check )                                                                     38 
ข้ันตอนการรว่มปรับปรุง ( Act)                                                                         39 

บทที่ 4  ผลการด าเนนิการและวิเคราะห์ข้อมูล                40 
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ……………….                         40 

บทที่ 5  สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ               44
 วัตถุประสงค ์                   44 
 เป้าหมาย                  44 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล               44 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                  45 
 สรุปผลการด าเนินการ                 45 
 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ                  45 
บรรณานุกรม                                                                                                       46              
ภาคผนวก 
       - โครงการ  

  - ค าสั่ง 
  - แผนขออนมุัติโครงการ                  

        - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
        - เอกสารประกอบอื่นๆ 
        - ภาพกิจกรรม 
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        - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

 
(หมายเหตุ ปรบัเลขหนา้สารบัญใหม่ตามจ านวนหน้าของแต่ละโครงการ) 

 
 

บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 โครงการ................................ จัดท าเพื่อ................................................... อีกท้ังยังเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทางด้าน............................. 
 คณะผู้ด าเนินกิจกรรมจึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ............................. ในโรงเรียนชน
แดนวิทยาคม อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
1. ................................................................... 
2. ................................................................... 

1.3 เป้าหมาย   ( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
เชิงปริมาณ    
1……………………………………………………………… 
2……………………………………………………………… 
เชิงคุณภาพ 
1………………………………………………………………   

           2….................................................................... 
1.4 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีน  ผู้ปกครอง ผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ …………………………………………………….. 

2.  แบบสัมภาษณ์ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในแตล่ะกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  แบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 

1.5 ประโยชน์ที่คาดวา่จะไดร้ับ( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการ............................................ 
2. ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอยา่งต่อเนื่อง 
3.  ……………………………………………………( ตั้งแต่ข้อ 3 ล้อตามวัตถุประสงค์) 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  หลักและแนวคิดเกี่ยวกบัการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2524, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็น
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณค่าของโครงการ ผลผลิตกระบวนการ  
จุดมุ่งหมายของโครงการ หรือทางเลือกต่าง ๆ เพื่อน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเน้นของการประเมินคือ 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสนเทศ เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเฉพาะ 
 ไพศาล หวังพานิช (2533, หน้า 25 – 26) ได้ให้ความหมาของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการก าหนดคุณค่าของโครงการนั้นว่าดีมีประสิทธิภาพและได้ผลเพียงใด  
 สุวิมล ติรกานันท์ (2543, หน้า 2) กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในทุก
ข้ันตอนของกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการพิจารณาการด าเนินการ ซึ่งจะท า
ให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการประเมินจะไม่เกิดเท่าท่ีควร หากผลนั้นไม่
สามารถใช้ในเวลาที่เหมาะสม 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า ความหมายการประเมินโครงการสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีให้ได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศส าหรับการตัดสินคุณภาพ คุณค่าของโครงการว่ามีระดับคุณภาพ 
และคุณค่าอย่างไร น าไปใช้พัฒนาสืบเนื่องต่อไปได้อย่างไร 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
มากยิ่งข้ึน บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมาก
ข้ึน เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเก่ียวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและ
ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการท่ีก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมิน
โครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญ
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปน้ี  
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539, หน้า 74 – 75) ได้กล่าวถึงความหมายการประเมินโครงการของ มิ
ตเชล (Mizel) และการประเมินโครงการที่มีความหมายเฉพาะของ คนอกซ์ (Knox) ว่าการประเมินโครงการมี
ความมุ่งหมาย  3 ประการ 

1. เพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
2. เพื่อชว่ยให้ผู้ที่ตัดสินใจมีการตัดสินใจท่ีถูกต้อง 
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3. เพื่อการบริการข้อมลูแก่ฝ่ายการเมือง เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย การประเมิน
โครงการ 

   
ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตผุลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพืน้ฐานทีส่ าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใด
ของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมนิเพื่อหาประสิทธภิาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บ
รวบรวมเพื่อการวิเคราะห ์

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเปน็จริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพือ่น าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพื่อการวเิคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได ้

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อ
น าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ได้ 
โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้
มากข้ึนในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 3. ประโยชน์ของการประเมนิโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแลว้ พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปน้ี 
          1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการ 
ด าเนินงานมีความชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจาก
ผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความ
แน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 
           2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด
หรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่
การด าเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดท่ีขาดจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติม 
           3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 
          4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของโครงการ และ
ท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 
          5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 
          6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข
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และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ
ผู้เก่ียวข้องทั้งปวง 
          7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสนิใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะ 
 
ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป 
หรือยุติโครงการนั้น 
  

****สบืค้นเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ/กิจกรรมของท่าน**** 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ...........................................  ประจ าปีการศึกษา.................  
ได้น าวงจรคณุภาพของเดม่ิง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ   4 ข้ันตอนดังนี ้

1.  ข้ันตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
2.  ข้ันตอนการรว่มกันปฏิบัติ ( Do) 
3.  ข้ันตอนการว่มกันประเมิน ( Check ) 
4.  ข้ันตอนการรว่มปรับปรงุ ( Act) 

1.  ข้ันตอนการรว่มกันวางแผน (Plan) 
ข้ันตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แลว้ขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2  จัดท าโครงการ...............................เสนอผู้บริหารเพือ่พิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ

เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพือ่ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี  พาหนะในการเดินทาง(ถ้าม)ี 
1.6  ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวธิีประเมินผล 

2.  ข้ันตอนการรว่มกันปฏบิตัิ ( Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพือ่ขออนญุาตด าเนินการ 
2.2  ด าเนินการตามโครงการ.......................ในระหว่างภาคเรียนท่ี..........ประจ าปีการศกึษา ..............  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีนและบุคลากรภายในโรงเรยีนทุกคน  โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
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 2.2.1....................................... 
 2.2.1........................................ 
  ( กิจกรรมข้ึนอยู่กับแต่ละโครงการ ) 

 3.  ข้ันตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 

 

 
3.1  ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ.............โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  และ

แบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  ( Rating  Scale )  ใช้วธิีแจกแจงความถ่ี  หาค่าเฉลี่ย  (X) 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ท้ังในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้(บญุชม ศรีสะอาด , 2545 ) 
  4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัตอิยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัตอิยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัตอิยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัตอิยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัตอิยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 3.3  ข้อมูลที่เป็นความคิดเหน็  ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วเิคราะห์เนื้อเรือ่ง             
( Content  Analysis ) 
 3.4  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation  : SD ) 

3.5  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 

4.  ข้ันตอนการรว่มปรับปรงุ ( Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมนิผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่ม

งานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

บทที่  4 
ผลการด าเนนิการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ........................... ภาคเรยีนท่ี................ประจ าปีการศึกษา...............
สามารถสรุปตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี ้

ข้ันตอนการรว่มกนัวางแผน (Plan) 
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 ข้ันตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษารว่มกันระหว่าง
หัวหน้างาน/หวัหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนบัสนุนการท าโครงการ
เป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บรหิารเพื่อพจิารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ
เหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียม
ความพรอ้ม ท้ังด้านสถานท่ี  พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธี
ประเมินผล ตามล าดับ 

 

ข้ันตอนการรว่มกนัปฏิบตัิ ( Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร

เพื่อขออนญุาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนญุาตและใหด้ าเนินการ และผลการด าเนนิการตามโครงการ
.......................ในระหว่างภาคเรียนท่ี..........ประจ าปีการศกึษา ..............  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรยีนและ
บุคลากรภายในโรงเรยีนทุกคน  พบว่า กิจกรรม.................................. นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้ารว่มกิจกรรมให้ความสนใจ...............  ( ผลการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมข้ึนอยู่
กับแต่ละโครงการ ) 

ข้ันตอนการว่มกันประเมิน ( Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ.............โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น พบว่า 

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถาม โดยแปล
ความหมายดังต่อไปนี ้
 4.51 -  5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 
 1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
 ( รายการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 
  ข้อที ่ รายการ (X) (S.D) ระดับความคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอ้ม    
2 ความเหมาะสมของสถานท่ี    
3 ความเหมาะของระยะเวลา    
4 ความรู้ท่ีได้จากฐานกิจกรรม    
5 ความรู้ท่ีได้จากการจัดนิทรรศการ(บอร์ด)    
6 การมีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรม    
7 การน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน    
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  ข้อที ่ รายการ (X) (S.D) ระดับความคิดเห็น 

8 ความประทับใจในการจัดกิจกรรม    
9 ความสนุกสนานท่ีได้จากการจัดกิจกรรม    
10 ต้องการให้จัดกิจกรรมเชน่นี้อกี    

เฉล่ีย    

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับความพอใจจากมากทุกสุดไป
น้อยที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด................. ( X=  ,SD =   ) รองลงมาคือ
........................ ( X=  ,SD =   ) น้อยที่สุด คือ....................... ( X=  ,SD =   )ตามล าดับ 

 

ข้ันตอนการรว่มปรบัปรุง ( Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการ............................................... ได้ผลสรุปดังนี ้ 
 1.  วัตถุประสงค ์
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค(์ ตามท่ีเขียนในโครงการ) 

1........................................................................................................................................ 
2....................................................................................................................................... 

เป้าหมาย( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
เชิงปริมาณ    
1. คณะครู นักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม   .......................   คน 
เชิงคุณภาพ 
1.    คณะครู และนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตโ้ครงการมีความรู้ความเข้าใจ  
2. ................................................................................................................................. 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน  ผู้ปกครอง ผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม 
ภายใต้โครงการ ……………………………………………… 

2.  แบบสัมภาษณ์ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องในแตล่ะกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  แบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามท่ีเขียนในโครงการ) 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียน  คณะครู  ผูป้กครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวของแตล่ะกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนางานวิชาการ  
 

2.  ผู้รับผิดชอบแตล่ะกิจกรรมประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม (ถ้ามี) 
3.  ผู้รับผิดชอบแตล่ะกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม (ถ้ามี) 

สรุปผลการด าเนนิการ ( สรปุตามวัตถปุระสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา...................................
ภายใต้โครงการโดยด าเนินการแล้วเสรจ็และสรุปรายงานตอ่ผู้บริหารทั้งสิ้น จ านวน....................กิจกรรม ได้แก่   
สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีจัดข้ึนภายใต้โครงการ................................................... 
ภาคเรียนท่ี …..  ปีการศึกษา ………  ส าเร็จลุลว่งด้วยดจีากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
แต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยูใ่นระดับ
มากถึงมากท่ีสุด (ข้ึนอยู่กับผลการประเมิน) 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. .............................................................................................................. 
2. .............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................. 

 
หมายเหตุ  แต่ละหวัข้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรม 
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