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ค าปรารภ 

 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  โดยเฉพาะการเตรียมแผนงาน / โครงการ  ประจ า ปีงบประมาณของ
ทุกปี  ถือเป็นคู่มือส าคัญในการบริหารงานของสถานศึกษา  ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน ในการที่จะเป็น
แนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ตลอดจนควบคุมการใช้งบประมาณของ
โรงเรียนให้ถูกต้อง  โปร่งใส  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส าหรับปีการศึกษา  2565   นอกจากงบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  โรงเรียน            
ยังได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียน   ชุมชน  ผู้ปกครอง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน     
 จึงขอให้บุคลากรทุกฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติงานนี้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  และ
เกิดผลดีกับคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียนต่อไป 
   
 
 
 

            ลงชื่อ 
              (นายชาญชัย  ลิ้มสุวรรณ) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                 โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

ค าอนุมัติ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ได้พิจารณาตรวจสอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565 
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  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

 
-  เห็นชอบ 

         ลงชื่อ 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  การจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   ได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา  และความต้องการของโรงเรียน  โดยแต่ละฝ่าย / กลุ่ม / งานได้เสนอโครงการน าเสนอในที่ประชุม  เพื่อ
ขอความเห็นชอบซึ่งแต่ละโครงการที่น าเสนอ  สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นชอบในการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   
ของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 
 
 
 

      ลงชื่อ 
                                                                    (นายชาญชัย  ลิ้มสุวรรณ) 

                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                            โรงเรยีนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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ค าน า 
 
 การวางแผนเป็นวิธีการและเครื่องมืออันส าคัญยิ่งต่อกระบวนการบริหารงานทุกข้ันตอน  จุดเน้น   ที่ส าคัญ
ของการวางแผนเมื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือของการบริหารงานก็คือ  การช่วยให้งานต่างๆของหน่วยงานประสบ
ความส าเร็จ  ด้วยวิธีการที่เน้นประสิทธิภาพและน าไปสู่การท างานอย่างเป็นระบบ  แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  
จะเป็นแนวทางที่ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการที่ได้ก าหนดไว้ ตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง  ทั้งยัง
ช่วยให้การติดตามประเมินผลและการเก็บข้อมูลเพ่ือวางแผนบริหารการศึกษาในปีต่อไปอย่างเหมาะสม 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  นี้ จัดท าขึ้นตามแนวยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  โดยน ากล
ยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้ใกล้เคียงกับ
ความสามารถของทางโรงเรียนที่จะปฏิบัติสนองได้โดยยึดหลักการความพร้อมของทางโรงเรียนเป็นหลัก 
 คาดหวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ได้จริง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 
       
 

                 งานแผนงานโรงเรียนเชียงกลาง  “ประชาพัฒนา” 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ที่อยู่ : เลขที ่87 หมู่ที่ 11  บ้านสบกอน  ต าบลเชียงกลาง  อ าเภอเชียงกลาง    จังหวัดน่าน  

          รหัสไปรษณีย์ 55160 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 โทรศัพท์ : 054-797017    โทรสาร : 054-797017    
           E-Mail :  ckp57school@hotmail.com 
 เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 
  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ได้แก่   อ าเภอเชียงกลาง    
 คติพจน์ของสถานศึกษา 
 สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา   การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is Growth)  
          ค าขวัญของสถานศึกษา  
                    เรียนดี   มีวนิัย  ใจนักกีฬา  กล้าหาญ  ท างานเก่ง  เคร่งคุณธรรม  
 วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
         สร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง   คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้บริการทางการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
(ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )  ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานระดับดีขึ้นไปในทุกมาตรฐาน 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
          สร้างคน  สร้างโอกาส  สร้างสัมมาปัญญา 
 สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

สีประจ าโรงเรียน 
  สีประจ าโรงเรียน    คือ ด า – เหลือง                        

สีด า         หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง อดทน   
สีเหลือง       หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง  

อักษรย่อของโรงเรียน     ช.ก. 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นหางนกยูง 

 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน ดอกหางนกยูง 
ค่านิยม 
 “ท างานเชิงระบบ ประสบความส าเร็จด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงรับผิดชอบต่อสังคม” 
ค าขวัญของโรงเรียน 

“สร้างคน สร้างโอกาส สรา้งสัมมาปัญญา” 
เอกลักษณ์ 

ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ์ 

เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง 
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2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
 2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
        ชื่อ – สกุลผู้บรหิาร นายกมล สุทธาวาส  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก 
สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2562  จนถึงปัจจุบัน 
  

2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ชื่อ – สกุลผู้บริหาร นายศราวุธ ธรรมวงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 

สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  6 ตุลาคม 2563  จนถึงปัจจุบัน 
       ชื่อ – สกุลผู้บรหิาร นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 
สาขาบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่  26 เมษายน 2565  จนถึงปัจจุบัน 
 
       2.3  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนได้แก่ 
  1)  นายสมนึก  จันทรักษ์            ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
  2)  นางนงลักษณ์  รักษาพล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
  3)  นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
  4)  นางทัศนีย์ มะโน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 

 โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ตั้งอยู่เลขท่ี 87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส ต าบลเชียงกลาง  อ าเภอ เชียง
กลาง จังหวัด น่าน เดิมชื่อโรงเรียนประชาพัฒนา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2503 มีเนื้อที่ 79 ไร่ เปิดท าการสอนครั้ง
แรกในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-7 สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    
มีนายสุนทร  มณีศรี  เป็นครูใหญ่ 
          ปีการศึกษา  2515  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปิดขยายการศึกษาระดับประถมศึกษา จึง
ท าให้จ านวนนักเรียนลดลงเหลือเพียงชั้นละ 1 ห้องและมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกจนไม่สามารถท่ีจะด ารงเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาตอนปลาย นายกฤษณ์   สุวรรณประดิษฐ์ ครูใหญ่ ในขณะนั้นได้น าเรื่องปรึกษากับทางอ าเภอและจังหวัด 
เพ่ือขออนุมัติกรมสามัญศึกษาเปิดสอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  ซึ่งครั้งแรกกรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติ
ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา โดยเป็นสาขาโรงเรียนปัว เปิดสอนครั้งแรกจ านวน 2 หอ้งเรียน 
  ปีการศึกษา  2516  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอและเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ  ณ วันที่ 21 
มีนาคม พ.ศ. 2516 มีนายกฤษณ์  สุวรรณประดิษฐ์  เป็นครูใหญ่ 
   ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่นที่ 1 ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบปรับปรุงพ้ืนที่และไฟฟ้าภายในขุดสระตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการเงินกู้
ธนาคารโลกและเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษาเป็นเงิน  7,860,000.-บาท  (เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   
  ปีการศึกษา  2529  ได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ต าบลนาไร่หลวงซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี
รัชมังคลาภิเษก   อ าเภอสองแคว   จังหวัดน่าน  
  ปีการศึกษา  2530  เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น จ านวน 2 ห้องเรียน 
ปีการศึกษา  2533  จัดตั้งโรงเรียนสาขามัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต าบลพระธาตุปัจจุบันคือโรงเรียนพระ
ธาตุพิทยาคม  โดยเปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 1 ห้องเรียน 
  ปีการศึกษา 2534  จัดตั้งโรงเรียนสาขาเพ่ิมขึ้นอีกท่ีต าบลพระพุทธบาทมี 4 ห้องเรียน ปัจจุบันกรมสามัญ
ศึกษาได้สั่งยุบเลิกโรงเรียนสาขา 
 วันที่ 29 กันยายน  พ.ศ.2541 ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” 

การศึกษา  2545  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน า (เครือข่าย) การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2544 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเชียง
กลาง“ประชาพัฒนา” ขึ้นใช้  

 ปีการศึกษา 2546  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันและเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ปีการศึกษา 2548 ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน “ต้นแบบโรงเรียน  1 อ าเภอ 1 โรงเรยีน 
  ในฝัน” 

วันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนเชียงกลาง“ ประชาพัฒนา” 

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช- 
ด าเนินทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา”และทอดพระเนตร
นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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  ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น  ตามโครงการ
สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น   
  วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2555” (รอบ 2) 
  ปีการศึกษา 2555  ทีม C.K.P. First   โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น 
ประเภทการแสดงชนะเลิศ  ระดับภาค โครงการยุวชนประกันภัย   
 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับรางวัล “โรงเรียน อ.ย.น้อย ระดับ         
    ดีเยี่ยม”  ประจ าปี พ.ศ. 2555 
 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา”ได้รับรางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือ    
นักเรียนรางวัลชนะเลิศ”  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 

ปกีารศึกษา 2559  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลส่งเสริมการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ 
ระดับดีเยี่ยม กิจกรรมวันอาเซียน  

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย เป็น
สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะอย่างสม่ าเสมอนานกว่า 5 ปี 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวีดิทัศน์เรื่อง
สั้น “โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์” ปีที ่6 หัวข้อ “ออมสู่ฝัน” ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จาก 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม รุ่น 14 ปีชาย 
ระดับ โรงเรียนขนาดกลาง   ชนะเลิศคะแนนรวม รุ่น 14 ปีหญิง ระดับ โรงเรียนขนาดกลางและชนะเลิศคะแนนรวม 
รุ่น อายุเกิน 16 ปีหญิง ระดับ โรงเรียนขนาดกลาง 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล  ในงานกีฬา
นักเรียนนักศึกษาจังหวัดน่าน รุ่นอายุ 15 ปี  

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
หญิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 33“กว๊านพะเยาเกมส์” ณ จังหวัดพะเยา 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเชยีงกลาง“ประชาพัฒนา” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
หญิง ในงานกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติรอบคัดเลือกระดับเขตการแข่งขันที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย 

ปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศการประกวดจัดท าโครงการในหัวข้อ “ปรัชญาพอเพียงสู่หลัก
นิติธรรมจะสร้างประโยชน์สุขของมหาชนได้อย่างไร” ส านักงานกิจการและโครงการในพระด าริ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส านักงานอัยการสูงสุด 

ปีการศึกษา 2560 โล่เกียรติยศ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน   ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

ปีการศึกษา 2561 ตัวแทนนักเรียนเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานศึกษาเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจ าปี 2561  (STEM DRONE PROJECT 2018) 
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร   (ข้อมูล  ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน  2564) 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 3 38 2 3 12 55 
 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 8 22 27 1 - 
 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
1. บริหารการศึกษา 1 
2. ภาษาไทย 5 
3. คณิตศาสตร์ 7 
4. วิทยาศาสตร์ 9 
5. ภาษาอังกฤษ 7 
6. สังคมศึกษา 5 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 
8. ศิลปะ 3 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 
10. แนะแนว 1 

รวม 46 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564  รวม 738  คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 4 63 91 154 
ม.2 4 68 70 138 
ม.3 3 67 65 132 
รวม 11 198 226 424 
ม.4 3 40 59 99 
ม.5 3 46 75 121 
ม.6 3 29 65 94 
รวม 9 115 199 314 

รวมทั้งหมด 20 424 314 738 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน (SWOT )  สรุปผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  พบว่า  มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค   จึงอยู่ในสภาพ “เอ้ือ” และสภาพแวดล้อม
ภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “แข็ง” ดังนั้นโรงเรียนจึงอยู่ในสภาพ “ เอ้ือและแข็ง ” ซึ่งถือว่าเป็น
ภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์ และส่งเสริมศักยภาพในเชิงรุกได้เป็นอย่างดี  
                                           Stars 
             
                                           S                                   W 
 
 
                                                                                            

    O     T 
 
 
สรุป    
                จากการวิเคราะห์ SWOT จากสภาพแวดล้อมภายนอก เอ้ือและแข็ง    เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า 
โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส หรือพร้อมให้การสนับสนุน เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม และปัจจัยภายในมีความ
เข้มแข็ง จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 

ทิศทางการขับเคลื่อน 
นโยบายของ สพฐ. 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผน 

1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี

โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน 
4.7 ท านุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี

บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ 

นโยบายที่ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงาน
ต่างด้าว ยาเสพติด 

 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
3.6 จัดระเบียบสังคม 

นโยบาย 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาด

แคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 

 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้ เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง 

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ

ภูมิภาคอาเซียน 
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง

แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ

รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน ได้แก่   
2.1   ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 2.2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
   2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
   2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย

เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับรวมทั้งลดความเครียดและ
สุขภาพจิตของผู้เรียน 

จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE safety platform  

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่อายุ3-6 ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาและป้องกันการการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบ
จากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

จุดเน้นที ่5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย
ด้านการเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ  

จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถิ่น
ทุรกันดาร  

จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา  

 
จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

จุดเน้นที่ 1 Gesture “การแสดงออก”  
ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติพอเพียง มีวินัย สุจริต มีจิตอาสา  
จุดเน้นที่ 2 Glory “ความมีชื่อเสียง” 
ผู้เรียนได้รับการพฒันาอย่างเตม็ศักยภาพ มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีความสามารถในการ

แข่งขันและมีทักษะที่จ าเปน็ในศตวรรษที่ 21    
จุดเน้นที่ 3 Growth “การเติบโต” 
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา และได้รับการดูแลช่วยเหลือ อย่างทั่วถึงและเทา่

เทียม ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ ด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และใช้นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  

จดุเน้นที่ 4 Geography “บริบทพื้นที่ดา้นภูมิศาสตร์” 
สถานศึกษาจัดการศึกษาตามบริบทด้วยสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัย มุ่งพัฒนานวตักรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จุดเน้นที่ 5 Guideline “ผู้ชี้น า” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน มี 

นวัตกรรมการจัดการศึกษา ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เน้นการมีส่วนรว่มแบบบูรณาการ ใช้ธรรมาภบิาล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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ส่วนที่ 2 
กรอบและทิศทางการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทิศทางการบริหารโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีงบประมาณ 2565 
 

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งสู่มาตรฐานสากล บน

พ้ืนฐานคุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. สร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใตก้ารประกันคุณภาพการศึกษา  

 
เป้าประสงค์  

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ าหน้าทางความคิด ผลิตอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกัน 
    รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
3. ครูมีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และน ากระบวนการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาใน 

   ชั้นเรียน  
4. โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 
กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพครู สู่ครูมืออาชีพ  
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
              ทุกภาคส่วน 
 

อัตลักษณ 
เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง 

  
เอกลักษณ 

ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
 
วัฒนธรรมโรงเรียน  

1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์  
2) ความรับผิดชอบต่อสังคม  
3) จริยธรรมและความโปร่งใส 
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โครงการหลัก 
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม  
2) โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
3) โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง  
4) โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
5) โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  
7) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและการบริการ  
8) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
9) โครงการส่งเสริมและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
10) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
11) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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กลยุทธ์ ระดับแผนงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1  

ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   

นักเรียนเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ าหน้าทางความคิด ผลิตอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
จุดเน้น  

จุดเน้นที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพ้ืนฐานสูงและเป็นนวัตกร 
 
ตัวช้ีวัด โรงเรียนมาตรฐานสากล (KPI)  

เป้าหมาย Key Performance Indicators (KPI) 
ด้านหลักสูตร มีหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

มีโครงสร้างเวลาเรียนปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียน 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning / Coding / STEAM / PBL และ                        
สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนมีหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมายข้อ 1 เป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 อย่าง
ต่อเนื่อง 

เป้าหมายข้อ 2 สื่อสาร
สองภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน 
ภาษาอังกฤษรูและภาษาไทยปแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ ประกวด/แข่งขัน) 
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3, ม.4 – ม.6 ที่อ่านหนังสืออ่ืนที่ ไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างน้อย
ภาคเรียนละ15 เล่ม (โรงเรียนจัดให้มีการส่งเสริมการอ่านและติดตามประเมินผล) 
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มี คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วัดทักษะความสามารถ
ทั้ง 4 ด้าน จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (ส่วนกลาง
จัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่โครงการคัดเลือกเข้าสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT, 
TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออ่ืนๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่
ต่ ากว่า 53 (สุ่มเลือกนักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของนักเรียนชั้น ม. 6 เข้าสอบโดยโรงเรียน
หรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

เป้าหมายข้อ 3 ล้ าหน้า
ทางความคิด 

ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน 
ICT, IoT, M2M (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรม ประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่ได้เข้าร่วมหรือ
แสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก(เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี เวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
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เป้าหมาย Key Performance Indicators (KPI) 
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทยจาก
เครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึง่หนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป (เน้นวัดความสามารถใน
การเขียนที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความมีวิจารณญาณและการวัดความสามารถใน
การอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการ
ทดสอบ) 
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม. 3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาตาม
แนว PISA และความสามารถในการท าปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มี
เครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ 

เป้าหมายข้อ 4 ผลิต
งานอย่าง สร้างสรรค์ 

ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศของนักเรียน ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าเป็นผลงานที่มี คุณภาพ ในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศที่นักเรียนได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจาก หน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ (เขตพ้ืนการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัด
ให้มีเวที การแสดง/แข่งขัน) 
ร้อยละของผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียนที่จัดท าขึ้น 
ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านสื่อ ดิจิตอลอย่างน้อย 2 แห่ง 
ร้อยละของผลงานนักเรียน ที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้จากการ
ออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 

เป้าหมายข้อ 5 ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม 
โลก 

ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เกี่ยวกับ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ที่
นักเรียนท าขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ที่ได้รับการประเมินใน ระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้นใน ระดับดี (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการ
ประเมินผลงานประจ าปี) 
ร้อยละของจ านวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เกี่ยวกับ การท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ได้ท าข้ึน
ด้วยความริเริ่มของตนเอง ที่ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วม แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานภายนอก (เขต พ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/
แข่งขัน) 

โรงเรียนมีบริการเสริมทางการศึกษา 
ด้านชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามข้อก าหนดของ สสส. 

 ร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อความมั่นใจในความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียน 
ด้านกิจกรรมพัฒนา ร้อยละนักเรียนที่ได้รับการสร้างแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนวและได้รับการพัฒนาความรู้ 



 

เป้าหมาย Key Performance Indicators (KPI) 
ผู้เรียน/แนะแนว ทักษะที่เหมาะสมเพ่อการมีงานท าในอนาคต 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 2  

ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้น  

จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
จุดเน้นที่ 2 โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม 
จุดเน้นที่ 7 นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีวินัย มีความสุจริต และมีจิตอาสา 

 
ตัวช้ีวัด อัตลักษณ์ของโรงเรียน : เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง (KPI)  

เป้าหมาย Key Performance Indicators (KPI) 
มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักใน
ความส าคัญของการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สถานการณ์
สังคม สิ่งแวดล้อม 
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นประโยชน์ และความส าคัญในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 

มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพและทางเลือกในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ เพ่ือให้
พ่ึงตนเองได้ระดับหนึ่ง 
ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
ร้อยละของผู้เรียนที่สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

ปฏิบัติตนและด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักประมาณตน  รู้จักศักยภาพของตน ใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเป็นจริง 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล 
ร้อยละของผู้เรียนที่ด าเนินชีวิตโดยใช้สติ ปัญญา ความรอบรู้ ความรอบคอบ ไม่ประมาท 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของจิตใจ รู้จัดผิดชอบชั่วดี ไม่ท าความชั่ว สั่งสม
ความดี มีวินัยและความรับผิดชอบ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพครู สู่ครูมืออาชีพ  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 : ให้ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และ

สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
จุดเน้น  

จุดเน้นที่ 4 การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning / Coding / STEAM / PBL และ                         
สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

จุดเน้นที่ 5 ครู/ บุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินภาษาอังกฤษระดับ A2  
 
ตัวชี้วัด โรงเรียนมาตรฐานสากล (KPI) (KPI)  

เป้าหมาย Key Performance Indicators (KPI) 
ครูได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ ตรงตามความ
ต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 

ร้อยละของครูที่ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละของครุที่มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ SAR และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 

ครูมีขวัญก าลังใจในการ
ท างาน และมีผลการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของครูที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 

องค์กร องค์คณะบุคคล 
และผู้ท่ีมีส่วนได้ ส่วน
เสียมีกระบวนการสรร
หา รักษา ย้าย โอน ครู
และ บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
โรงเรียนและชุมชน 

มีการวางแผนอัตราก าลังไว้ล่วงหน้า 
ร้อยละของกิจกรรมในการพัฒนาครู บุคลากร 
ร้อยละของกิจกรรมที่เก่ียวกับการดูแลความปลอดภัย สุขภาพ สวัสดิภาพของครูและบุคลากร 
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กลยุทธ์ที่ 4 
ยกระดับระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 : เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

จุดเน้น  
จุดเน้นที่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
ตัวช้ีวัด โรงเรียนมาตรฐานสากล (KPI) (KPI)  

เป้าหมาย Key Performance Indicators (KPI) 
โรงเรียนผ่านการรับรอง
คุณภาพภายในและ
ภายนอกตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ 
โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพภายในและภายนอกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ ดีขึ้นไป 

โรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ 
โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการด้วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนมีการส่งเสริม
ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 

โรงเรียนมีงานวิจัยระบบประกันคุณภาพ และน าผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของการยกย่องเชิดชูเกียรติครูบุคลากรที่มีผลงานและท าความดี 
โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารมีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

โรงเรียนมีการส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละของการได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและ
สนับสนุน ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
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มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย 

ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรมการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจ อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและ 
บุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่
ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ ดังนี้ 
▪ ระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
▪ ระดับดีเลิศ ร้อยละ 80.00 – 89.99 
▪ ระดับดี ร้อยละ 70.00 – 79.99 
▪ ระดับปานกลาง ร้อยละ 60.00 – 69.99 
▪ ระดับก าลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ปีการศึกษา 2565 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 93.00 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
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      1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 93.00 ยอดเยี่ยม 
      2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

93.00 ยอดเยี่ยม 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 93.00 ยอดเยี่ยม 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 93.00 ยอดเยี่ยม 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 79.00 ดี 
     6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 93.00 ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  93.00 ยอดเยี่ยม 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  93.00 ยอดเยี่ยม 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 93.00 ยอดเยี่ยม 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 93.00 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
      1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  93.00 ยอดเยี่ยม 
      2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 93.00 ยอดเยี่ยม 
      3) การด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

93.00 ยอดเยี่ยม 

      4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  93.00 ยอดเยี่ยม 
      5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

93.00 ยอดเยี่ยม 

     6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 93.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 93.00 ยอดเยี่ยม 
1) จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ 

สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
93.00 ยอดเยี่ยม 

     2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 93.00 ยอดเยี่ยม 
     3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 93.00 ยอดเยี่ยม 
     4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 93.00 ยอดเยี่ยม 
     5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

93.00 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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ผู้อ านวยการโรงเรียน  (นายกมล  สุทธาวาส) 

โครงสร้างการบรหิารโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางทัศนีย์ มะโน) 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
(นางนงลักษณ์  รักษาพล) 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
(นางอบุลวรรณ หลา้แก้ว) 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เกา่ 
โรงเรียนเชยีงกลาง “ประชาพัฒนา” 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
(นายสมนึก  จันทรักษ์) 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ 
   ก าหนด ต าแหน่ง 
2. งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง 
3. งานพัฒนาข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
4. งานเลือ่นขั้นเงินเดือนค่าจ้าง  
    และค่าตอบแทน  ข้าราชการ 
    ครู ลูกจ้างประจ า  พนักงาน 
    ราชการ   และบุคลากร ทาง 
    การศึกษา 
5. งานทะเบียนประวัติ 
6. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. งานขอมีบัตรประจ าตัว 
   เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
8. งานหนังสือรับรอง ขออนุญาต 
    ไปต่างประเทศ ขออนุญาตลา     
    ทุก ประเภท การลงเวลา  
    ปฏิบัติราชการ 
9.  วินัยและการรักษาวินัย 
10 .การออกจากราชการ 
11. งานส่งเสริมสวัสดิการครู  
     นักเรียนและบุคลากรทางการ 
     ศึกษา 
12. งานคณะกรรมการสถานศึกษา  
     ขั้นพื้นฐาน 
13. งานรักษาความปลอดภัย 
14. งานแผนงาน ข้อข้อมูลสารเทศ 
งาน ธุรการ ของกลุ่ม 
 

1.งานจัดท าแผนงานและ 
  เสนอของบประมาณ 
2.งานจัดสรรงบประมาณ 
3.งานจัดระบบบริหารและ 
   พัฒนาองค์กร 
4.งานบริหารการเงินและบัญชี 
5.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
6.งานจัดระบบควบคุม 
  ภายในสถานศึกษา 
7.งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
  งานพัฒนาระบบเครือข่าย 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
8.งานระดมทุนทรัพยากร 
   และลงทุนเพื่อการศึกษา 
9.งานตรวจสอบ ติดตาม  
  ประเมินผล และรายงานผล 
  การใช้เงินและผลการ 
  ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
10.งานแผนงาน ข้อมูล 
   สารสนเทศ งานธุรการของ 
   กลุ่ม 
11.งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1. งานสารบรรณ 
2. งานปฏิคมโรงเรียน 
3. งานอาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อม
บริการสาธารณะและ
สาธารณูปโภค 
4.  งานโสตทัศนูปกรณ ์
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ สวสัดิการ 
ร้านค้าและสหกรณ์เพือ่การศกึษา 
7. งานประชาสัมพันธ ์
8. งานชุมชนสัมพนัธ ์
9. งานโรงเรียนธนาคาร 
10. งานพนกังานบริการ 
11. งานสวนพฤกษศาสตร ์
12. งานสมาคมศิษย์เก่า 
13. งานแผนงาน ข้อมูล
สารสนเทศงานธุรการของกลุม่ 
 
 

1.งานพัฒนาหลกัสูตร 
   สถานศึกษา 
2.งานกจิกรรมนกัเรียน 
   - งานลูกเสือเนตรนาร ี
   - กิจกรรมชุมนุม 
   - งานนกัศึกษาวชิาทหาร 
   - งานกจิกรรมเพื่อสงัคมและ 
     สาธารณะประโยชน ์
3. งานแนะแนวการศกึษา 
4. งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษา 
5. งานนเิทศทางการศกึษา 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ละ 
   ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก ่
   ชุมชน 
7. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 
    เทคโนโลยีทางการศกึษา 
8. งานรับนกัเรียน 
9. งานทะเบียนนกัเรียน 
10. งานวัดผล ประเมินผลและ 
    เทียบโอนผลการเรียน 
11. งานประสานความร่วมมือใน 
     การพัฒนาวิชกาการกับ 
     สถานศกึษาอื่น 
12. งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     ทางด้านวิชาการ 
13. งานพัฒนาระบบประกัน 
     คุณภาพงานวิชาการ 
14. งานภาคีเครอืข่าย 
15. งานแผนงาน ข้อมูลสารเทศ 
     งานธุรการของกลุ่ม 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. งานพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. งานส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม  
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. งานปกครองระดับชั้นและคณะสี 
5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานบ้านพักนักเรียน 
7. งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
8. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. งานแผนงาน ข้อมูลสารสนเทศของ
กลุ่ม 
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กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน  (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  (น.ส.ลาวัลย์  สุโรพันธ์)                  
) 



 

 
 

ตารางประมาณการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการเรยีนฟรีอย่างมีคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ปี 2565 
หมวด ค่าจัดการเรียนการสอน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

ระดับ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
จ านวนนักเรียน ค่ารายหัว คิดเป็นเงิน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 450 3,500 1,575,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 300 3,800 1,140,000 
รวม 750  2,715,000 

             งบประมาณรายได้หลักของโรงเรียน ได้มาจากการจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินราย
หัว : ค่าจัดการเรียนการสอน) จัดสรรตามจ านวนนักเรียน โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการจัดสรร 3,500 /
คน/ปีงบประมาณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการจัดสรร 3,800/คน/ปีงบประมาณ  โดยโรงเรียน
คาดหวังว่าจะได้รับเงินงบประมาณ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ   1,575, 000  ปีงบประมาณ และในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ   1,140,000 ปีงบประมาณ รวมงบประมาณ 2,715,000 บาท และเงินคงเหลือจาก
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 235,909  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,950,909 บาท จากยอดเงินที่ได้รับดังกล่าว 
โรงเรียนได้ก าหนดสัดส่วนแผนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษาในปีการศึกษา 2565 

 
 

แสดงภาพรวมงบประมาณของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
ที ่ รายการ ปีการศึกษา รวมงบประมาณ 

เงินคงเหลือ2/2564 1/2565 2/2565 
1 ค่าจัดการเรียนการสอน     235,909     1,357,500     1,357,500  2,950,909 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 243,610 340,500 340,500 924,610 
3 เงินบ ารุงการศึกษา 940,000 832,500  697,500  2,470,000 
4 เงินระดมทรัพยากร  220,500 220,500 441,000 
5 เงินบริจาค  146,903  146,903 
 รวมเป็นเงิน 1,419,519 2,897,903 2,616,000 6,933,422 
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ส่วนที่ 3 
บัญชีการจัดสรรงบประมาณ 

งบการจัดการการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางแสดง การใช้จ่าย หมวดงบค่าจัดการเรียนการสอน  

ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

รายการ/โครงการ 
หมวดรายจ่าย   

ผู้รับผิดชอบ 
  

 หมวดเงิน    
 อุดหนุน  ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ  

1.1 ค่าสาธารณูปโภค           
     ไฟฟ้า 700,000    700,000    ครูจันทราณี 
     ประปา 400,000    400,000    ครูจันทราณี 
     โทรศัพท์ 6,000    6,000    ครูจันทราณี 
     ไปรษณีย์ 12,000    12,000    ครูจันทราณี 
     อินเตอร์เน็ต 210,000    210,000    ครูจันทราณี 
     น้ ามันเชื้อเพลิง 180,000    180,000    ครูจันทราณี 
1.2 ถ่ายเอกสารกลุ่มงานต่างๆ 30,000    30,000    ครูจันทราณี 
1.3 ค่าจัดซื้อกระดาษผลิตสื่อการสอน 80,000     80,000  ครูจันทราณี 
1.4 เบี้ยเลี้ยงอบรมสัมมนา 100,000  100,000      ครูจันทราณี 
1.5 งานยานพาหนะ 100,000    100,000    ครูอ านาจ 
1.6 ค่าวารสาร  ค่าหนังสือพิมพ์ ห้องสมุด 6,000    6,000    ครูจินดา 
1.7 งบซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 150,000    150,000    ครูอ านาจ 
1.8 วัสดุส านักงาน  250,000     250,000  ครูสุณัฐชา 
1.9 ค่าจ้างนักการภารโรง 214,200  214,200      ครูจันทราณี 
1.10 พนักงาน ป้อมยาม  94,500  94,500      ครูจันทราณี 
1.11 ส ารองจ่าย 50,000        ครูจันทราณี 
รวมงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 2,770,468     
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ตามโครงการหลักของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางแสดงงบประมาณตามโครงการหลักของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

โครงการที่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม  24,500 นางอุบลวรรณ 
2 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี 

กีฬา  
254,350 

นางชิษณุชา 

3 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง  80,000 นายบุตราลักษณ์ 
4 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  595,000 นางนงลักษณ์ 
5 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษะในศตวรรษที่ 21  125,000 นางดาราลักษณ ์
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ  85,000 นางทัศนีย์ 
7 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

และการบริการ  
785,000 

นายอ านาจ 

8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2,770,468 
นายธนกฤต 

9 โครงการส่งเสริมและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  1,742,903 นายสมนึก 
10 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 15,000 นายโพธิบูรพ์ 
11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 526,523 นายภราดร 
 รวมงบประมาณ 6,933,422  

 
รวมเป็นเงินที่ใช้จ่ายในโครงการหลัก  ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน  6,933,422 บาท 
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ส่วนที่ 5 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ 

ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

โครงการที่ 1   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม  
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    เป้าหมายข้อ 9 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน 
    ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายข้อ 10 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายข้อ 11 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    - 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 1 Gesture “การแสดงออก”  
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ 1.1 , 1.2   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว 
สังกัดกลุ่มงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
  
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาความมั่นคงของชาติ สิ่งส าคัญที่รัฐจะต้องด าเนินการเป็นอันดับแรกคือ การพัฒนาคนให้เป็น
ทรัพยากร ที่มีค่าที่สุด เพราะก าลังคนที่มีคุณค่าจะเป็นตัวก าหนดทิศทางความก้าวหน้าของประเทศ ปัจจุบัน
ภาพลักษณ์ของผู้ใหญ่ ที่ไม่ดีในสังคมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ และเป็นตัวฉุดให้เด็กและเยาวชนของ
ชาติไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา สิ่งที่ส าคัญต่อความก้าวหน้าในอนาคตของประเทศชาติคือการสร้าง
เด็กและเยาวชนของชาติในวันนี้ให้มี คุณภาพเพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรมในวันข้างหน้า 
เพ่ือความพร้อมในการวางรากฐานของ ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาด้วยความมั่นคงตลอดไป ในปัจจุบัน
โลกมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ ทางด้านวัตถุ การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน รวมถึง กระแสนิยมต่างชาติได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย จน
ท าให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ความเจริญทางด้านจิตใจก าลังเสื่อมลงในทุก
สังคมจนเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาได้ สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความส าคัญในการฟ้ืนฟู
คุณธรรมและจริยธรรมในตัวบุคคลตั้งแต่ยังเยาว์วัย  

ดังนั้นโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็น
ถึงคุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมความเป็นไทย เพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเติบโต 
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตใน สังคมอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้การด าเนินชีวิตของคนในบุคคลที่เป็น
ต้นแบบของชาติรวมทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาท าให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ 
และร่วมกนัรักษาสิ่งที่ดีงามในชาติของตนให้คงอยู่ ตลอดไป  
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2. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียน  
2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทย  
3)  เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสังคม จิตสาธารณะ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

 นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย การมีจิตสังคมทุกคน 
 3.2 ด้านผลลัพธ์ 

  ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 

4..กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
                

10,000  
 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65  

กิจการนักเรียน 

2 
กิจกรรมกฎหมายกับการปรับ
พฤติกรรมนักเรียน 

                  
1,500  

ก.พ.-66 
นางศิริพร แก้วสุวรรณ
สกุล 

3 
งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

                  
5,000  

1 เมษายน 2565 – 
31 มี.ค. 2566 

นางมณีภัทร์  รางแดง 

4 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1
และ ม.4 

                  
8,000  

พ.ค.-65 นางมณีภัทร์  รางแดง 

  รวมงบประมาณ  24,500      

 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
  
        6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 
       นักเรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รักความเป็นไทย การมีจิตสังคมทุก
คน 

 
ร้อยละ 85 

 
 

 
สถิติในการเข้าร่วม
กิจกรรมของ
นักเรียน 

 
แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 
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   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  นักเรียนได้รับการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2)  นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและค่านิยมไทย  
3)  นักเรียนได้รับการปลูกฝังด้านจิตสังคม จิตสาธารณะ และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตน  
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว)  

ต าแหน่ง  ครู 
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 2  โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา   
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    เป้าหมายข้อ 7 ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย 

เป้าหมายข้อ 8 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว 
สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 4 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 3 Growth “การเติบโต” 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  มฐ.1.1 (6),  มฐ.1.2 (4), มฐ.3.1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายสัมพันธ์  อินสองใจ 
สังกัดกลุ่มงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
  
     1. หลักการและเหตุผล 

         ปัจจุบันการดูแลเอาใจใส่ให้ตนเองมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  ทักษะการด ารงชีวิต  การไม่มี 
โรคภัยไข้เจ็บ หนีห่างจากสิ่งยั่วยุทั้งหลาย เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตที่ดีในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  และยังเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ทักษะชีวิต 
ให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ จึงเป็นภาระหน้าที่ที่โรงเรียนต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการศึกษาด้านอ่ืนๆ  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางร่างกาย และจิตใจควบคู่
กันไป มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขและ เป็นพื้นฐานการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ และสุขนิสัยที่หลากหลาย   ทั้งด้านการเล่นกีฬา  
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้าน
โภชนาการและทักษะชีวิตในด้านต่างๆ จะท าให้นักเรียนด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการในปีที่ผ่านมาการด าเนินการส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในบ้างส่วนยังต้องมี
การพัฒนาต่อไป  ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินกิจกรรมตามโครงการนี้ต่อไป 

  
 2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2) เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ การชกต่อยทะเลาะวิวาท 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธสิ่งยั่วยุทั้งหลาย เช่น เสพยาเสพติด เพศสัมพันธ์ เล่นเกม 
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3. เป้าหมาย 
               3.1 ด้านผลผลิต 
                    นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้าน 
     ศิลปะ ดนตรี กีฬา  
              3.2 ด้านผลลัพธ์ 
                    ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

 
         4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และ ฟุตซอล ชิงแชมป์ 
จ.น่าน  

21,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายณัฐกมล อินท า 

2 กิจกรรมแข่งขันวอลเวลย์บอล 12,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายณัฐกมล อินท า 
3 กิจกรรมแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์ จ.น่าน 4,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายณัฐกมล อินท า 

4 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับ
ภาค 

12,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายณัฐกมล อินท า 

5 
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพด้านฟุตบอล/ฟุต
ซอล 

15,000  1 เม.ย.-30 ก.ย.2566 นายณัฐกมล อินท า 

6 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 15,000  25 ก.ย. - 13 พ.ย.   2565 นายณัฐกมล อินท า 
7 กรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน 84,000  พ.ย.-65 นายณัฐกมล อินท า 
8 กิจกรรมกีฬาสีภายใน“หางนกยูงเกมส์ ‘65 65,000  ต.ค.-65 นายณัฐกมล อินท า 
9 การฝึกปฏิบัติการ วงโยธวาฑิต 4,850  15 ต.ค. 65  - 30 ธ.ค. 66 อรุณ  ชราชิต 
10 กิจกรรมเยาวชนดนตรี มิวสิคเทรนนิ่งแคมป์ 10,000  1 มี.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 อรุณ  ชราชิต 
11 กิจกรรมค่ายทัศนางานศิลป์   11,500  10-25 สิงหาคม 2565 นางจินดา  ยังศิริ 
 รวมงบประมาณ 254,350      

 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
       6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 
       จ านวนนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้
ที่มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
ส ารวจสถิติการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 
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     7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์  
2) นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
3) นักเรียนรู้จักป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง อุบัติเหตุ การชกต่อยทะเลาะวิวาท 
4)   นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธจากสิ่งยั่วยุทั้งหลาย เช่น การเสพยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ การเล่นเกม 

 
 

ลงชื่อ.......................... ..................ผู้เสนอโครงการ 
(นายสัมพันธ์ อินสองใจ) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 3   โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    เป้าหมายข้อ 9 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการด าเนิน 
    ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมายข้อ 10 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมายข้อ 11 ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 6  
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 1 Gesture “การแสดงออก”  
      มาตรฐานสากล   - 

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ มฐ.1.1 (6), มฐ.1.2 (1,2,3,4) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร 
สังกัดกลุ่มงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
  

      1. หลักการและเหตุผล 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมี พระราชด ารัสชี้แนะแก่ พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังจะเห็นได้ว่า ปรากฏความหมายเป็นเชิงนัย
เป็นครั้งแรกใน พระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2517 ที่พระองค์ได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ 
โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติ ประชาชน
คนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็น
กรอบในการปฏิบัติและการด ารงชีวิต ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต นับเป็นบทเรียนส าคัญท่ีท าให้
ประชาชนเข้าใจถึงผลจากการพัฒนา ที่ไม่ค านึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นและก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ ปี 2554 ข้อ 2 ปลูกฝังคุณธรรมส านึกความส านึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน ให้สถานศึกษาทุกแห่งน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ใช้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ซึ่งเป็นได้รับรางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงระดับภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2558 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ ด้วยการการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้เกิดผลกับนักเรียนในการ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ สถานการณ์สังคม สิ่งแวดล้อม 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เพ่ือให้นักเรียนเห็นประโยชน์ และความส าคัญในการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพและทางเลือกในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ระดับ

หนึ่ง 
5) เพ่ือให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคี ไม่เบียดเบียน แบ่งปัน 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
6) เพ่ือให้นักเรียนใช้ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
7) เพ่ือให้นักเรียนสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ภูมิใจในความเป็นไทย 
8) เพ่ือให้นักเรียนรู้จักประมาณตน  รู้จักศักยภาพของตน ใช้ชีวิตบนพื้นฐานความเป็นจริง อย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 
9) เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตโดยใช้สติ ปัญญา ความรอบรู้ ความรอบคอบ ไม่ประมาท 
10) เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของจิตใจ รู้จัดผิดชอบชั่วดี ไม่ท าความชั่ว สั่งสมความดี มีวินัยและ

ความรับผิดชอบ 
 
 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 ด้านผลลัพธ์ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
      4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

30,000    
นายบุตราลักษณ์ 
สืบบุตร 

2 กิจกรรมเยาวชนคนพฤกษศาสตร์ 50,000    
นายโพธิบูรพ์ 
แก้วทอง 

  รวมงบประมาณ  80,000     

 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -   
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       6. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 

ด้านผลผลิต 
       นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ 90 

 
การส ารวจ 

 
แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึน
ไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 
 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

     
 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีทักษะการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน มีความตระหนักและเห็นคุณค่าการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายบุตราลักษณ์  สืบบุตร) 
ต าแหน่ง  ครู 

 
        

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นายสมนึก จันทรักษ์) 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 4   โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    เป้าหมายข้อ 2 เป็นเลิศทางวิชาการ  

เป้าหมายข้อ 3 สื่อสารสองภาษา 
เป้าหมายข้อ 4 ล้ าหน้าทางความคิด 
เป้าหมายข้อ 5 ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ 

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 6 ,8 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 2 Glory “ความมีชื่อเสียง” 
มาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ มฐ.1.1 (1-5) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางนงลักษณ์ รักษาพล 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความต้องการที่จะยกมาตรฐานความรู้สู่ระดับสากลแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพราะทุก
ประเทศตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน  ซึ่งการที่
พลเมืองขาติตนเองมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี และสูงทัดเทียมกับนานาประเทศ  ย่อมท าให้ ไม่เสียเปรียบชาติอ่ืนใน
ด้านต่างๆ ที่ต้องแข่งขันกันสูงในยุคปัจจุบัน 

โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาท่ีสามารถน าไปพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้และน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นอยู่ของ
ตนเอง การสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น    

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของ
นักเรียน จึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด  เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนของนักเรียน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการส่งเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในระดับต่างๆ  รวมทั้งพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถมีความพร้อมในการสอบเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการเข้าสู่อาชีพ
จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา 

 
 2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียน ม.3 และ ม.6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 อย่าง
ต่อเนื่อง 

2) เพ่ือให้นักเรียน เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยแบบต่างๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ 
จัดให้มีเวทีการแสดง/ ประกวด/แข่งขัน) 
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3) เพ่ือให้นักเรียน มี คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่วัดทักษะความสามารถท้ัง 4 ด้าน จาก
เครือ่งมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป (ส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือ
กลางและด าเนินการทดสอบ) 

4) เพ่ือให้นักเรียน ชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB,TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, 
TOEIC หรืออ่ืนๆ ที่มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ ากว่า 53 (สุ่มเลือก
นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของนักเรียนชั้น ม. 6 เข้าสอบโดยโรงเรียนหรือโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

 
 3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 
 3.2 ด้านผลลัพธ์ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
4.กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 

ที่ ชื่อกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับสห
วิทยาเขต 

60,000  ส.ค.-65 นางนงลักษณ์  รักษาพล 

2 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค 60,000  พ.ย.-65 นางนงลักษณ์  รักษาพล 

3 
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักเรียน
ระดับชั้นม.3 และม.6 

55,000  1มิย.-30กย. 65 นางธัญชนก  สิริบุญตา 

4 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 40,000  1มิย.-30กย. 65 นางนงลักษณ์  รักษาพล 

5 
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

20,000  1มิย.-30กย. 65 นางนงลักษณ์  รักษาพล 

6 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของ
นักเรียน 

50,000  1พ.ย.65-28ก.พ 66 นางธัญชนก  สิริบุญตา 

7 กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย 60,000  1 ก.ค.65-28 ก.พ. 66 นางธัญชนก  สิริบุญตา 

8 
กิจกรรมพัฒนาทักษะตามความถนัดด้านวิชาการ
ส าหรับห้องเรียนพิเศษ 

250,000  
1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 
66 

นางนงลักษณ์  รักษาพล 

  รวมงบประมาณ  595,000    
 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
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        6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 
       1)  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 

 
ร้อยละ 90 

 

 
ส ารวจสถิติการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

   8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพทางด้านวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนของนักเรียน 
3) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามความถนัด 

 
 
 

ลงชื่อ............................ ................ผู้เสนอโครงการ 
(นางนงลักษณ์  รักษาพล) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 5  โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    เป้าหมายข้อ 4 ล้ าหน้าทางความคิด 
เป้าหมายข้อ 5 ผลิตงานอย่าง สร้างสรรค ์

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 6 ,8 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 2 Glory “ความมีชื่อเสียง” 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ มฐ.1.1 (2,3,4), มฐ.3.1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางดาราลักษณ์ อินปา 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
     1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561)  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ตาม 
มาตรฐานการศึกษา  เพ่ิมโอกาสการเยนรู้  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง รักการอ่าน  มีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์  แก้ปัญหา คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  สามารถท างานเป็นกลุ่ม  มีคุณธรรม 
ค่านิยม จิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  ก้าวทันโลก  โรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น  สนใจและแสวงหาหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  การเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธี  เช่น  อ่าน
หนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์  ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ  ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ซักถามข้อมูลจากผู้รู้  รวมทั้งสามารถจับใจความส าคัญเพ่ือแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มา
อย่างมีเหตุผล  ทักษะพื้นฐานส าคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะการฟัง  การถาม  การจ า  การอ่าน  
การคิด  การเขียน  การปฏิบัติ  และสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง    

 
     2. วัตถุประสงค์   

1) เพ่ือให้นักเรียน มีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, IoT, M2M     
    (เกมส์/หุ่นยนต์/โปรแกรม ประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคชั่น) ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ 
     ได้รับรางวัล จากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก(เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มี เวที 
     การแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
2) เพ่ือให้นักเรียน มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อย 
     ละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มข้ึนไป (เน้นวัดความสามารถในการเขียนที่แสดงความคิดริเริ่ม 
     สร้างสรรค์และความมีวิจารณญาณและการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดย 
    ส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ) 
3) เพ่ือให้นักเรียน มีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง 
    ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด 
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      วิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการท าปฏิบัติการทาง 
     วิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและด าเนินการทดสอบ 
4) เพ่ือให้นักเรียน มีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย  
     คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน 
     อาชีพ และภาษาต่างประเทศของนักเรียน ที่ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานที่มี  
     คุณภาพ ในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจ าปีที่โรงเรียนจัดขึ้น 
5) เพ่ือให้นักเรียน มีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ภาษาไทย  
     คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน 
     อาชีพ และภาษาต่างประเทศที่นักเรียนได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจาก  
     หน่วยงานภายนอกในระดับต่างๆ (เขตพ้ืนการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวที การแสดง/แข่งขัน) 
6)  เพ่ือให้นักเรียน มีผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ของนักเรียนที่จัดท าขึ้น  
      ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านสื่อ ดิจิตอลอย่างน้อย 2 แห่ง 
7)  เพ่ือให้นักเรียน มีผลงานนักเรียน ที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ได้จากการออกแบบ  
      การประดิษฐ์และสร้างสรรค์ 

 
     3. เป้าหมาย 

          3.1 ด้านผลผลิต 
 นักเรียนทุกคน ได้รับการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี 

     ทักษะในการท างาน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

3.2 ด้านผลลัพธ์ 
  ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

1. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสภานักเรียน 20,000   1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65   นายอรุณ ชราชิต  
2 กิจกรรมขับเคลื่อนด้วยกระบวนการลูกเสือ 50,000   1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  นายอ านาจ จิตอารี 
3 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 35,000   1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  นายอ านาจ จิตอารี 
4 กิจกรรม To be Number 1 20,000   1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  นางนภาภรณ์ พงษ์พันธ์ 

  รวมงบประมาณ  125,000     
 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
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6. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 

ด้านผลผลิต 
      1)  จ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการท างาน และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์  

 
ร้อยละ 90 

 
 
 

 
ส ารวจสถิติการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 
 

 
แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

     
        7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
2) เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาได้ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโดยใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานและการท างาน 

 
 

ลงชื่อ............................ ................ผู้เสนอโครงการ 
(นางดาราลักษณ์ อินปา) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 6   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    เป้าหมายข้อ 12 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการ 
ของบุคคลและสถานศึกษา 

เป้าหมายข้อ 13 ครูมีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน 
เป้าหมายข้อ 14 องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียมีกระบวนการ 
  สรรหา รักษา ย้าย โอน ครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้ 
  สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 5 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 3 Growth “การเติบโต” 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มฐ.2.2, 2.4 ,2.6 มฐ.3.1, 3.3,3.4,3.5 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางทัศนีย์ มะโน 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
  1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครู และบุคลากรของโรงเรียน  
ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล 
และพัฒนาครู เจ้าหน้าที่ส านักงานและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อมให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนต่อไปอีกท้ังเป็นการดูแลบ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวัญ
และก าลังใจในการทางานมีความเสียสละและ อุทิศตนอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติราชการ   ด้วยเหตุนี้ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรของโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาสู่การบริการตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น  ตลอดถึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ครผู่านกระบวนการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
2) เพ่ือให้ครูมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 
3) เพ่ือให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ SAR และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
4) เพ่ือให้ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เรื่อง/ปีการศึกษา มีการเผยแพร่ 
5) เพ่ือให้ครูผ่านการทดสอบด้านภาษาอังกฤษในระดับ A2 
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6) เพ่ือให้ครูมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
7) เพ่ือให้โรงเรียนมีการวางแผนอัตราก าลังไว้ล่วงหน้า 
8) เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู บุคลากร 
9) เพ่ือให้โรงเรียนได้ดูแลความปลอดภัย สุขภาพ สวัสดิภาพของครูและบุคลากร 

 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต  

ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพของตนเองเพ่ิมข้ึน 
     3.2 ด้านผลลัพธ์ 

        ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ CEFR  

7,000  กรกฎาคม 
นางสุณัฐชา  
ยวงค า 

2 
กิจกรรมอบรมพัฒนศักยภาพด้าน ICT การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

9,000  มิถุนายน 
นายธราภพ  
ยานการ 

3 
กิจกรรมอบรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิจัย
ในชั้นเรียน 

9,000  มิถุนายน 
นายอิทธิพล  
จิตอารี 

4 กิจกรรมศึกษาดูของงานครู และบุคลากรทางการศึกษา 50,000  กันยายน 
นายบุตรา
ลักษณ์ สืบบุตร 

5 
กิจกรรมจัดประกวดงานวิจัยและนิทรรศการงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 

3,000  12-27 กันยายน  65 
นางพุ่มพวง วร
สันติวงศ ์

6 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตร
สถานศึกษา 

7,000  1 -31 มี.ค. 66 
นางสาวนุศรา  
สินช ู

 
รวมงบประมาณ 85,000    
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        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
 
        6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพของตนเองเพ่ิมขึ้น 
 

 
ร้อยละ 90 

 
ส ารวจสถิติการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

 
     7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 
2) ครแูละบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางทัศนีย์  มะโน) 

ต าแหน่ง  ครู 
 
       

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นายสมนึก จันทรักษ์) 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 7   โครงการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
    และการบริการ 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เป้าหมายข้อ 16 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
เป้าหมายข้อ 17 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
เป้าหมายข้อ 18 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าหมายข้อ 19โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมายข้อ 20  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 2,7,8 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 4 Geography “บริบทพื้นที่ดา้นภูมิศาสตร์” 
      มาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่1,2  มฐ.2.6, มฐ.3.1,3.2  

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายอ านาจ  จิตอารี 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 24 ข้อ 5การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ
การสอน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันจากสื่อและแหล่งวิทยาการต่าง 
ๆ เพื่อให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จ าเป็นต้องพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความ
สะดวก ระบบสาธารณูปโภค การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน น าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้านและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การใช้แหล่งเรียนรู้  สถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางกายและจิตใจที่ดี อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เรียนอย่างมี
ความสุข และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สองของนักเรียน 

 
       2. วัตถุประสงค์ 

1) โรงเรียนมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ 
2) โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3) โรงเรียนมีงานวิจัยระบบประกันคุณภาพ และน าผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัด การศึกษา 
4) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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5) โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

6) โรงเรียนมีระบบสวัสดิการ และความปลอดภัย 
7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารมีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
8) โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน ทรัพยากรเพ่ือ

การจัดการศึกษา 
9) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 
 

       3. เป้าหมาย 
    3.1. ด้านผลผลิต  

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและการบริการได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้
ดีขึ้น 

    3.2. ด้านผลลัพธ์ 
          ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ ชื่อกิจกรรม 
 

งบประมาณ  
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 งานอนามัย 15,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66  นางชิษณุชา  
2 โครงการปรับปรุงปะร าพิธี 50,000  16 – 30 เมษายน 2565 นายอ านาจ  จิตอาร ี
3 โครงการปรับปรุงห้องลูกเสือ 30,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายอ านาจ  จิตอาร ี
4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 340,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายอ านาจ  จิตอาร ี

5 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

350,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายอ านาจ  จิตอาร ี

  รวมงบประมาณ  785,000    
 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
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        6. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 

ด้านผลผลิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่ 

สภาพแวดล้อมและการบริการได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

 
ร้อยละ 90 

 
ส ารวจสถิติการ
ด าเนินการ 

 
แบบสรุปรายงาน
กิจกรรม 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

       
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           โรงเรียนมีความสวยงามได้รับการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สี
เขียวและระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมส าหรับบริการในทุกด้านแก่ผู้เรียนและชุมชน 

 
 

ลงชื่อ............................ ................ผู้เสนอโครงการ 
(นายอ านาจ  จิตอารี) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 8   โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตาม 
    มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เป้าหมายข้อ 15 โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพภายในและภายนอกตาม 
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าหมายข้อ 16 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล 

สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 9 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 5 Guideline “ผู้ชี้น า 
      มาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ มฐ.2.1,2.2,2.5 มฐ.3.5 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายธนกฤต  หนักหล่อ 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นสถานศึกษาขนาดกลางที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้เล็นเห็นความส าคัญเกี่ยวกับในการเตรียมความพร้อม
ทางด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรชั้นเรียน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และสื่อการสอน ในการให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระและกลุ่มบริหารที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมและมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ 

2) โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพภายในและภายนอกตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ ดีขึ้นไป 

3) โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4) โรงเรียนมีงานวิจัยระบบประกันคุณภาพ และน าผลการวิจัยใช้พัฒนาการบริหารและการจัด การศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงาน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดท าหลักสูตร 
ชั้นเรียน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน 

 3.2 ด้านผลลัพธ์ 
 ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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4. .กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 

2,770,468  
1 เม.ย. 65 - 31 
มี.ค. 66 

 นางจันทราณี วงศ์
จันทร์  

2 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

5,000  
1 เม.ย. 65 - 31 
มี.ค. 66 

 นายธนกฤต  หนักหล่อ  

3 งานรับสมัครนักเรียนประปีการศึกษา2565 5,000  
1 – 15 ม.ค.66  และ
1 มี.ค. – 10 เม.ย. 
66 

นางรัญจวน    ค าชนะ 

4 งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 3,000  1 ก.พ. – เม.ย. 65 
นางสาวศิริกานต์ ไชย
สาร 

5 กิจกรรมแนะแนวนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ครั้งที่ 1-2 1,000  
26 พ.ย. 65 – 30 
มี.ค. 66 

นางสาวศิริกานต์ ไชย
สาร 

6 
กิจกรรมทดสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 - 6 

1,500  31-มี.ค.-66 
นางสาวศิริกานต์ ไชย
สาร 

  รวมงบประมาณ  2,785,968     
 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
 
       6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงาน 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดท า
หลักสูตรชั้นเรียน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการสอน 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
การส ารวจจ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

 
แบบสรุปรายงานกิจกรรม 
 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 
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   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ครูและบุคลากรมีการพัฒนาหลักสูตร การท าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของตนเอง 
2)  กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอนในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 

          ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายธนกฤต  หนักหล่อ 

 คร ู
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  ........................................................ .......... 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 9   ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                                    เป้าหมายข้อ 19โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ 
                                    ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 9 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 5 Guideline “ผู้ชี้น า 
      มาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ 2.2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายสมนึก  จันทรักษ์ 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 1. หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา มาตรา 48 ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 18 
สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดังนั้นทางโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จึงได้เห็นความส าคัญของการระดมทรัพยากรเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการศึกษา และสนองนโยบาย จึงได้จัดท า โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาข้ึน เพ่ือจัดสรร จัดหาทรัพยากรน ามาใช้ในการจัดการศึกษา  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมและสนับสนุน ทรัพยากร 
     เพ่ือการจัดการศึกษา 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
                3.2 ด้านผลลัพธ์ 

 ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการจัดท าสนามหญ้าจริง 116,903  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายอ านาจ  จิตอาร ี

2 
โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

441,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายธราภพ ยานการ 

3 
โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

 1,185,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นางจันทราณี วงศ์จันทร์ 

  รวมงบประมาณ  1,742,903     
 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
    
        6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 
        ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา 

 
ร้อยละ 90 

 
 

 
การส ารวจการมี
ส่วนร่วม 

 
แบบส ารวจ 
 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

 
   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 7.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 
 

          ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายสมนึก  จันทรักษ์) 

 คร ู
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
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ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  
รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 
 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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โครงการที่ 10   โรงเรียนร่วมพัฒนา 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                                    เป้าหมายข้อ 19โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ 
                                    ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 9 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   

    จุดเน้นที่ 5 Guideline “ผู้ชี้น า 
      มาตรฐานการศึกษา           มาตรฐานที่ 2.2 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางนงลักษณ์  รักษาพล 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ 

     ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

สถานศึกษา ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่
สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดย
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

   โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ ากัด (มหาชน) 
ในการสนับสนุนงบประมาณและให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรที่ครบวงจร มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาวะที่ดี 
2) เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต 
3) เพ่ือให้นักเรียนมีผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยและมีรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งสามารถขยายผลต่อ

ชุมชนได้  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

  1) มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงเรียนส าหรับจ าหน่ายแก่ชุมชน 
            2) มีการปลูกผักเพ่ือเป็นอาหารส าหรับนักเรียนในโรงเรียน 

 3.2 ด้านผลลัพธ์ 
 ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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 4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์และ
การตลาด 

15,000 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 นางนงลักษณ์  รักษาพล 

  รวมงบประมาณ  15,000     
         
           5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 

ด้านผลผลิต 
1) มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงเรียน

ส าหรับจ าหน่ายแก่ชุมชน 
2) มีการปลูกผักเพ่ือเป็นอาหารส าหรับ

นักเรียนในโรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 

 
การตรวจสอบ 
 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบสรุปรายงาน 
 
แบบสรุปรายงาน 
 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 

 
   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน  
2) สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพ

ชีวิต  
3) ได้รับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ  
4) มีการร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง น าไปสู่การลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
 

ลงชื่อ............................ ................ผู้เสนอโครงการ 
(นางนงลักษณ์  รักษาพล) 

ต าแหน่ง  ครู 
 
        

ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 
(นายสมนึก จันทรักษ์) 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
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ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

 
  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .................................................................. 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 



 

โครงการที่ 11   โครงการกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล 

                                    เป้าหมายข้อ 8 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว 
สอดคล้องนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    จุดเน้นที่ 1,3,6,7,8 
สอดคล้องกับ นโยบาย สพม.น่าน   
    จุดเน้นที่ 1 Gesture “การแสดงออก”  
    จุดเน้นที่ 2 Glory “ความมีชื่อเสียง” 
    จุดเน้นที่ 3 Growth “การเติบโต” 
มาตรฐานการศึกษา                 มฐ.1.1 (6), มฐ.3.1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   นายภราดร หมื่นโพธิ์ 
สังกัดกลุ่มงาน  กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
             ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี   ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”   อีกทั้งนโยบายของรัฐข้อ 3.1.4   ระบุว่า  “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  
ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย”  และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้ข่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  โรงเรียนเชียงกลาง 
“ประชาพัฒนา” จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
2.   วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  

2) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านผลผลิต 

                     1) นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรีตลอดปีการศึกษา  ร้อยละ 100 
 2) นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ร้อยละ   100 
 3) นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง  ร้อยละ  100 
 4) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ร้อยละ 90 
  4.1 กิจกรรมวิชาการ 
  4.2 กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี 
  4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 

             4.4 การบริการสารสนเทศ ICT  
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 3.2 ด้านผลลัพธ์ 
 ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 

       4 .กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ปัจจัยพื้นฐาน 381,600  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายปภังค์กร 
2 นักเรียนพักนอน 306,800  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นางธัญวรัตม์  
3 ชุดนักเรียน 346,300  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายภราดร หมื่นโพธิ์ 
4 อุปกรณ์การเรียน 321,140  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายภราดร หมื่นโพธิ์ 
5 หนังสือเรียน 748,239  1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 นายภราดร หมื่นโพธิ์ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
      5.1 กิจกรรมด้านวิชาการ    
 กิจกรรมสะเต็มศึกษา 10,618 1 ธ.ค. 64 – 30 ส.ค. 65 นางจันทราณี  วงศ์จันทร์ 
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 8,000 1 ส.ค. 65 – 30 ส.ค. 65 นายโพธิบูรพ์  แก้วทอง 
 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ 
3,550 1 ก.ค.65 – 25 ส.ค.65 นางรัญจวน  ค าชนะ 

 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
IS 

10,000   นางดาราลักษณ์ อินปา 

 กิจกรรมละอ่อนน่าน เรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 1 ต.ค. 2564- 30 มี.ค. 65 นางมลฤดี  เตชะตา 

 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 10,000  9 – 13 ส.ค. 2565 นางอินทิราลักษณ์ นันไชย 
 งานขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมิน pisa 
                

10,000  
1-30 กย. 2565 นางล าแพน  บูรณะชาติ 

 กิจกรรมค้นหาดาวเด่นด้านภาษาไทย 2,800  1-30 มิถุนายน 2565 นางชิษณุชา  รินฤทธิ์ 
 กิจกรรมวันภาษาไทย 2,585  1-30 กรกฎาคม 2565 นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์ 
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 9,170  26-มิ.ย.-65 นางอุบลวรรณ 
 กิจกรรมEnglish Day 2022 5,000  1-มิ.ย.-65 นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์ 
 

กิจกรรมวันคริสมาสต์ (Christmas Day) 10,000  25-ธ.ค.-65 
นางศิรพิร แก้วสุวรรณ
สกุล 

 กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year)  5,000  23-ม.ค.-66 นางพรมราตรี สุทธิแสน 
 กิจกรรมยกระดับการทดสอบภาษาอังกฤษ

ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ส าหรับนักเรียน 
2,000  5-ก.พ.-66 นายธนกฤต หนักหล่อ 

 
กิจกรรมค่ายเยาวชนตนรักเกษตร 20,000 11 – 12 มิถุนายน 2565 

นางสาจีรวรรณ    ค า
แคว่น 

 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพช่าง
อุตสาหกรรม 

22,200 
19 – 20 พฤศจิกายน 
2565 

นายอ านาจ  จิตอาร ี

 กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด 3,000  5-15 กรกฎาคม 25636 นางจินดา  ยังศิริ 
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ที ่ ชื่อกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 งานขับเคลื่อนห้องเรียนพิเศษ 150,000  20 ก.ค.-2565 ก.ย.2565 ปภังค์กร  เมฆแสน 
      5.2 กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม       
 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 8,100 15  พ.ค. -  13  ก.ค. 65 นางกรรณิการ์  ตามัย 
 กิจกรรมDHAMMA RUNNING 3,500 8-ก.ย.-65 นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร 
 กิจกรรมทานสลากภัต 4,000 3-พ.ย.-65 นายอิทธิพล จิตอารี 
 กิจกรรมMAKABUCHA MUSIC FESTIVAL 

#2 
5,000 3-ก.พ.-66 นายทวีศักดิ์ สมศักดิ์ 

      5.3 ทัศนศึกษานอกสถานที่       
  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน 200,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 กิจกรรมนักเรียน 
      5.4 การบริการสารสนเทศ/ICT/

คอมพิวเตอร์ 
      

 กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ 12,000  1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 นายธราภพ ยานการ 
      5.5   กิจกรรมป้องกันการแพร่เชื้อ 

Covid -19 
5,000      

 กิจกรรมป้องกันการแพร่เชื้อ Covid -19 5,000   1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  นางชิษณุชา รินฤทธิ์ 
 รวมงบประมาณ  526,523    

 
        5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -  
 
        6. การประเมินโครงการ 

ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ เกณฑ์ วิธีการประเมิน  เครื่องมือ 
ด้านผลผลิต 
      1) นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียนฟรี
ตลอดปีการศึกษา   
     2) นักเรียนทุกคนได้รับเงินอุปกรณ์การ
เรียน  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  
     3) นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่าเครื่องแบบ
นักเรียนตลอดปีการศึกษา  คนละ 1 ครั้ง   
     4) นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน    

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

 
การตรวจสอบ 
 
การตรวจสอบ 
 
การตรวจสอบ 
 
การตรวจสอบ 

 
แบบสรุปรายงาน 
 
แบบสรุปรายงาน 
 
แบบสรุปรายงาน 
 
แบบสรุปรายงาน 

ด้านผลลัพธ์ 
       ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 
ระดับมาก 

ขึ้นไป 

 
การตรวจสอบ 
 

 
แบบประเมินโครงการ 
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 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน  

 
 

ลงชื่อ............................ ................ผู้เสนอโครงการ 
(นายภราดร  หมื่นโพธิ์) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

        
ลงชื่อ............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(นายสมนึก จันทรักษ์) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายศราวุธ  ธรรมวงศ์)  

รองผุ้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

  อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  อ่ืน ๆ  .......................................................... ........ 
 

ลงชื่อ.............................................. 
 (นายกมล  สุทธาวาส) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
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ค าสั่งโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
ที่ 056/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 (ปรับปรุง ครั้งที่1) 
………………….. 

เพ่ือให้ แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 25563-2566 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียน
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา” สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และ
กระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
๑ .คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ควบคุม  ก ากับ ดูแลให้ค าปรึกษา  เสนอแนะและแก้ไขปัญหา  

อุปสรรคในการจัดท าแผน พิจารณา ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จ านวนโครงการหลักใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดและบริบทของโรงเรียน และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 

 1.1  นายกมล สุทธาวาส  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายศราวุธ  ธรรมวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางสาวลาวัลย์  สโุรพันธ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                   กรรมการ 
 1.4  นายสมนึก  จันทรักษ์  ผช. ผอ. ร.ร. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ       กรรมการ 
 1.5  นางทัศนีย์ มะโน   ผช. ผอ. ร.ร. กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 1.6  นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว  ผช. ผอ. ร.ร. กลุ่มบริหารทั่วไป                กรรมการ 
 1.7  นางนงลักษณ์ รักษาพล  ผช. ผอ.ร.ร.  กลุ่มบริหารวิชาการ              กรรมการ 
  ๑.8  นายธนกฤต  หนักหล่อ  งานแผนงาน                   กรรมการและ 
             เลขานุการ 
 ๑.9  นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์  งานประกันคุณภาพ               กรรมการและผู้ช่วย 
                                เลขานุการ 
       
2.   คณะกรรมการบริหารโครงการหลักของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหน้าที่รับผิดชอบ 
            พิจารณาจัดสรรงบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และควบคุมกิจกรรมในโครงการหลักของโรงเรียนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ พร้อมทั้งรวบรวมและประเมินโครงการให้ลุล่วง ประกอบด้วย 
 2.1  นายศราวุธ  ธรรมวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                      ประธานกรรมการ 
 2.๒  นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว  คร ู      กรรมการ  
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสังคม 
 2.๓  นายณัฐกมล  อินท า  ครพิูเศษ      กรรมการ   
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 2.๔  นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร  คร ู      กรรมการ 
                   รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี ตามวิถีพอเพียง 
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 2.๕  นางนงลักษณ์  รักษาพล  คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 4 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 2.๖  นางดาราลักษณ์ อินปา  คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 5 โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษะในศตวรรษที่ 21  
 2.๗  นางทัศนีย์ มะโน   คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
 2.๘  นายอ านาจ  จิตอารี  คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 7 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและการบริการ 
 2.๙  นายธนกฤต  หนักหล่อ  คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตาม 
                  มาตรฐานสากล 
 2.๑๐ นายสมนึก  จันทรักษ์      คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 9 โครงการเครือข่ายความร่วมมือและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.1๑ นายโพธิบูรพ์  แก้วทอง    คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 10 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
 2.1๒  นายภราดร  หมื่นโพธิ์  คร ู      กรรมการ 
       รับผิดชอบบริหารโครงการที่ 11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.1๓ นายธนกฤต หนักหล่อ  ฝ่ายแผนงาน                   กรรมการและ 
            เลขานุการ 
 ๒.๑๔ นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์  ครู                   กรรมการและ 
            ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. คณะกรรมการวัดและประเมินผล มีหน้าทีป่ระมวลผลภาพรวมของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2565  ประกอบด้วย 

 3.1  นายศราวุธ  ธรรมวงศ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 
 3.2  นายสมนึก  จันทรักษ์  ผช. ผอ. ร.ร. กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ   กรรมการ 
 1.3  นางทัศนีย์ มะโน   ผช. ผอ. ร.ร. กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 1.4  นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว  ผช. ผอ. ร.ร. กลุ่มบริหารทั่วไป                   กรรมการ 
 1.5  นางนงลักษณ์ รักษาพล  ผช. ผอ.ร.ร.  กลุ่มบริหารวิชาการ                กรรมการ 
  ๑.6  นายธนกฤต  หนักหล่อ  งานแผนงาน                     กรรมการและ 
               เลขานุการ 
 ๑.7  นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์  งานประกันคุณภาพ                  กรรมการและผู้ช่วย 
                                  เลขานุการ 
 

          ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

62 



 

 
 
  สั่ง ณ วันที่  ๒ สิงหาคม  พ.ศ. 2564 (ปรับปรุง พฤษภาคม 2565) 
 
 

     ลงชื่อ  
( นายกมล  สุทธาวาส ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา" 
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คณะผู้จัดท ารูปเล่ม 
 
ที่ปรึกษา 
  

  1  นายกมล  สุทธาวาส   ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” 
  2. นายศราวุธ ธรรมวงศ์   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  
  3. นายสมนึก  จันทรักษ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

 
ผู้จัดท า    
 
   1. นายธนกฤต  หนักหล่อ  แผนงานโรงเรียน     
   2. นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์  งานประกันคุณภาพภายใน     

 
 
 

 
 
 

64 


