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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 

เรียนดี  มีคุณธรรม  สำคัญส่ิงแวดล้อม 
 

คติพจน์ 
“ ทนฺโต  เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ ” 

“ ผู้ใดฝึกตนดีแล้ว ย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์ ” 
 

สีประจำโรงเรียน 
น้ำเงิน – เหลือง 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน : รวงข้าวคู่ชูช่ออยู่เบ้ืองหน้าดวงอาทิตย์ และบรรจุในกรอบรูปเสมาธรรมจักร 

วิสัยทัศน์   
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

พันธกิจ  
 ๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ   
 ๒. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท้ังภายในและนอกโรงเรียน 
 ๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต และจิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 ๗.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล  
     ๘.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
 ๙. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ๑๐. พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล วิจัยและพัฒนา 
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ค่านิยม  
 DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) มีความสัมพันธ์กับพันธกิจของโรงเรียน คือ 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน พันธกิจ 

๑. ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ๑. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพ (ข้อ ๑) 
๒. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท้ัง
ภายในและนอกโรงเรียน  (ข้อ ๒) 
๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ (ข้อ ๓) 
๔.  พัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
และมีศักยภาพเป็นพลโลก (ข้อ ๖) 

๒. ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีจิตอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ข้อ ๔) 
๒. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และพัฒนา 
(ข้อ ๑๐) 

๓. ความเช่ียวชาญในการระดมทุน
ทรัพย์ 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ข้อ ๙) 

๔. การบริการท่ีดีการทำงานเป็นทีม ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต และ
จิตสาธารณะ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ ๕) 
๒.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพสู่
มาตรฐานสากล (ข้อ ๗) 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ (ข้อ 
๘) 
๔. พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัย และพัฒนา 
(ข้อ ๑๐) 

เป้าหมาย  
 ๑ . โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
     ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
     ๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล       
 ๔.  นักเรียนสามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 
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 ๕.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะชีวิต จิตอนุรักษ์ธรรมชาติ และ มีจิตสาธารณะ   
 ๖.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณค่าในการศึกษา และ การดำรงชีวิต 
 ๗.  นักเรียนมีสมรรถนะด้านกระบวนการคิด 

๘.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ผู้เรียนมีศักยภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและมีศักยภาพเป็นพลโลก 

     ๑๐. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
     ๑๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ๑๒  โรงเรียนมีการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

อัตลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

“มารยาทดี มีจิตสาธารณะ ” มารยาทดี หมายถึง การแสดงออกซึ่งกิริยา วาจา ภาษา ท่าทาง 
พฤติกรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะท่ีถือว่าสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ  

มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือสถานการณ์
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

เอกลักษณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

ก้าวนำเทคโนโลยี หมายถึง การเป็นสถานศึกษาท่ีนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
 ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน 
 ๓. ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้และการบริหารจัด
การศึกษา 
 ๔. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำนึกในความเป็นชาติไทย ร่วม
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๖. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๗. ส่งเสริมการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 ๘. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
 ๙. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑๐. พัฒนาส่ิงแวดล้อม และจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยระดมทรัพยากรจากชุมชน
และองค์กรส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์หลักของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  
กลยุทธ์ที่ ๓  การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยม ๑๒  
   ประการ 
กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ ๖  การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
กลยุทธ์ที่ ๗  การเสริมสร้างพัฒนา อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม และ สนับสนุนความสัมพันธ์ความร่วมมือ        
               ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และ เอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมการ 
   จัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 

กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “DKS STEP Model” หมายถึง การบริหารโรงเรียนภายใต้
โมเดล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ DKS STEP Model ข้าพเจ้าได้ประยุกต์ทฤษฏี และรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้มีคุณภาพ ตลอดจน
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตาม
เป้าหมายของการจัดการศึกษา ดังรายละเอียดของ DKS STEP Model ดังต่อไปนี้ 
 D = Development มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 K = Knowledge and learning มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 S = System บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 STEP ประกอบด้วย (๑) S : Student (นักเรียน) (๒) T : Teacher (ครู) (๓)E : Environment 
(สภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและทางวิชาการ ) และ  (๔) P : Participation (การมีส่วนร่วม) ดังมี
รายละเอียด ดังนี้  
 S : Student คือ การดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ การดำเนินการในทุกโครงการและทุกกิจกรรม        
มีเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศของนักเรียนทุกด้าน การสร้างความตระหนักและสร้างค่านิยมท่ีดีในการ
ทำงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ ให้เกิดกับตัวบุคลากรครูและนักเรียนทุกคน โดยให้ความหมายของคำว่า สำเร็จ 
คือ งานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อยสมบูรณ์ สามารถนำไปเป็นวิธีปฏิบัติ

Input Process Output 

การบริหารจัดการโรงเรียน แบบ
“DKS STEP Model” 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

กระบวนการดำเนินงานโดยใช้
วงจรเดมมิ่ง (PDCA) 

- นวัตกรรมทางด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
- ผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ 
- ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง “DKS STEP Model”  

(การบริหารโรงเรียน ๔ ฝ่าย) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  

ของโรงเรียน 
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ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีปัจจัยนำเข้า ได้แก่ คู่มือนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมและโครงการท่ีมุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่     ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน 
 T : Teacher คือ การส่งเสริมพัฒนาครูในทุกด้านทุกคนเพื่อท่ีเป็นผู้ขับเคล่ือน การปฏิบัติงาน
และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เน้นย้ำให้เกิดความร่วมมือความร่วมใจในการดำเนินโครงการและ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ    โดยมีปัจจัย
นำเข้าได้แก่ การจัดวางตัวบุคคลและสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการพัฒนาและจัดทำส่ือการเรียน
การสอน วัสดุอุปกรณ์ พร้อมท้ังอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน โดยได้จัดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา โครงการศึกษาดูงาน การจัดทำ ID Plan บันทึกความดี โครงการสอน 
แผนการสอน และวิจัยในช้ันเรียนของครูในทุก ๆ ภาคเรียน และสนับสนุนให้ครูสร้างส่ือและนวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน และมีการนิเทศติดตามการเย่ียมช้ันเรียน และการให้
ขวัญกำลังใจแก่ครู เป็นต้น 
 E : Environment คือ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางวิชาการและ
สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีเป็นวัตถุ เช่นบริเวณโรงเรียน 
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่ิงช้ีวัดถึง
ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ได้แก่ความชุ่มช่ืน การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความสวยงาม 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบความสะดวก ฯลฯ 
  สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ังในและนอก
ห้องเรียนตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีจะทำให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ให้มากท่ีสุดภายใต้บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก 
ครูรักเด็กเด็กรักครู รักเพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวลทุกคนพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน" 
  สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ ได้แก่ การดำเนินการใด ๆ ภายในโรงเรียน
ให้การปฏิบัติงานสำเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรซึ่งสังเกตได้จากการดำเนินงานอย่างมี
ระบบความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคน ในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร
ต่อกันรักใคร่ กลมเกลียวกัน ฯลฯ 
 P : Participation คือ การมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วน ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
หมายรวมถึงการสร้างเครือข่ายในทุก ๆ เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน  ผู้บริหารจึง
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบมีส่วนร่วม สร้างความร่วมมือร่วมใจให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน ให้ทุกคนเป็นเจ้าของโรงเรียน ท้ังบุคลากรครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การประสาน ความร่วมมือ จึงเป็นหัวใจหลักท่ีทำให้
กิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นรูปแบบการทำงานท่ีให้ทุกภาค
ส่วน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ตลอดจนบรรลุเป้าหมายกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักและเห็น
ความสำคัญของความสำเร็จของโรงเรียนให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
 การดำเนินงานตาม “DKS STEP Model” ได้มุ่งเป้าหมายของโครงการและกิจกรรม ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด และเป้าหมายการศึกษาของชาติ ผู้บริหารจึงเน้นย้ำให้ ทุกกิจกรรม
โครงการได้ใช้กระบวนการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
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ทำงานอย่างเต็มศักยภาพเน้นผลผลิต คือ ตัวผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถในตนเองได้อย่างเต็มท่ีและท่ีสำคัญคือการเป็นคนดีมีจริยธรรม มีจิตสาธารณะเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มีจิตสาธารณะ โดยเน้นย้ำให้บุคลากรครูได้ดำเนินชีวิต ตามคติพจน์ท่ีว่า 
"ตัวอย่างท่ีดีมีค่ากว่าคำสอน" เพื่อระลึกเสมอว่าเราจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
เป็นผลิตผลท่ีดีเย่ียมของโรงเรียนสู่สังคมต่อไป 
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การบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA 

 

 

 PDCA เป็นแนวคิดนี้เน้นให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็น         
ผู้บุกเบิก   การใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น เมื่อ W. Edwards Deming ได้นำมาเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ 
วงจรนี้จึงมีอีกช่ือหนึ่งว่า “ Dening Cyclec ” โดยนำมาประยุกต์ ในการทำงานอย่างเป็นระบบ         
ถูกทิศทาง และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทาง สามารถปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ ประกอบด้วย 
๑.Plan  คือการวางแผน ได้แก่  
 ๑.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินงาน 
          ๑.๒ กำหนดโครงสร้างทีมงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
 ๑.๓ กำหนดตัวชี้วัดและตัวเป้าหมาย 
 ๑.๔ สำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
 ๑.๕ วางแผนการดำเนินการท้ังในส่วนของการปรบัปรุงและการจัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม  
 ๑.๖ วิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางการแก้ไข 
 ๑.๗ จัดลำดับปัญหา เลือกปัญหาท่ีแก้ไข 
๒. Do คือ การปฏิบัติตามแผน หรือ ดำเนินกิจกรรมตามแผน ได้แก่ 
 ๒.๑ ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.๒ รณรงค์ ส่งเสริม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์  
๓. Check คือ การตรวจสอบ ได้แก่ 
 ๓.๑ ติดตามผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม และเทียบกับเป้าหมาย 
 ๓.๒ นำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ๒.๓ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งาน 
๔. Act คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ ได้แก่ 
 ๔.๑ วิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 ๔.๒ นำปัญหาอุปสรรค เรื่อง..........ไปปรับปรุงแก้ไข 
 ๔.๓ นำเสนอผลงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 
 ๔.๔ จัดทำแผนขยายผล เพื่อต่อยอดปรับโครงการ/กิจกรรม/งาน ทุกครั้งท่ีดำเนินงานตามวงจร 
PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง ดังภาพท่ี ๓ 
 

 

 

ภาพท่ี ๓ แสดงการบริหารงานครบวงจรคุณภาพ PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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Approach : แนวทาง (A) 
 แนวทาง หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรดำเนินการเพื่อให้ตอบสนองต่อข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆ ใน
เกณฑ์ และหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการท่ีตอบสนองต่อข้อกำหนดของหัวข้อ และ
สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน รวมทั้งประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น  

 แนวทางท่ีดีต้องมีหลัก DR.MP  

• D :Definable หมายถึง มีการกำหนดให้เป็นกระบวนการ มีช่ือกระบวนการ 
มีกิจกรรม ดำเนินการ และอยู่กระบวนการดังกล่าวนั้นก็ประกอบอยู่ใน 
Value Chain ขององค์กร สามารถท่ีจะเขียนรายละเอียดของกระบวนการให้
เห็นในรูปของ๕W๑H (What When  Who Where Why How) ได้  

• R :Repeatable หมายถึง กระบวนการ หรือแนวทางของกระบวนการ มั่นใจ
ได้ว่าสามารถทำซ้ำได้ ดำเนินการในแนวทางเดิมได้แม้ว่ามีการเปล่ียนแปลง
ผู้รับผิดชอบ  ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน นำไป
ปฏิบัติได้  

• M :Measurable หมายถึง กระบวนการสามารถต้ังค่าวัดผลได้ กำหนด
ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์สุดท้าย (Lagging Indicator) หรือ
ผลลัพธ์ในกระบวนการ  (Leading Indicator) เพื่อใช้ควบคุมกระบวนการให้
ได้ผลตามต้องการ ซึ่งถ้ากระบวนการใดวัดผลลัพธ์ไม่ได้ ก็บริหารจัดการ
กระบวนการไม่ได้  

• P :Predictable หมายถึงกระบวนการต้องกำหนดค่าเป้าหมายได้คาดการณ์
ผลท่ีจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการและ
ผลการดำเนินงานได้ 
 

โดยสรุป “แนวทาง”(Approach-A) หมายถึง 

• วิธีการท่ีใช้เพื่อให้บรรลุผลตามกระบวนการ 
• ความเหมาะสมของวิธีการท่ีใช้ตอบข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆของเกณฑ์ และสภาพแวดล้อม

การดำเนินงานของโรงเรียน 
• ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ของโรงเรียน 
• ระดับของการท่ีแนวทางนั้นนำไปใช้ซ้ำได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศท่ี

เช่ือถือได้ (ซึ่งหมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบ) 

กระบวนการดำเนินงาน ADLI: Approach, Deploy, Learning and Integrate 
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Deploy : การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (D) 
 การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติหมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของการนำแนวทางไปดำเนินการ
เพื่อตอบสนองข้อกำหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจะประเมินจากความครอบคลุมและความ
ลึกในการนำแนวทางไปใช้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ัวทั้งองค์กร 

 วัตถุประสงค์ของการ Deploy คือการนำแนวทางท่ีได้ออกแบบ เขียนขั้นตอนท่ีสำคัญท้ังหมด 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงระบุการนำผลลัพธ์ไปใช้งาน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของ 
Approach ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานหรือพนักงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการทุกคนเพื่อนำไปปฏิบัติโดย
แบ่งออกเป็น 

 การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

• การส่ือสาร และการช้ีแจง ให้หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการ รับรู้และรับทราบหน้าท่ีความรับผิดชอบ และวิธีดำเนินการ ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารขององค์กร อาทิ เช่น การประชุม การสัมมนา และช่องทางอื่นๆ ท่ี
องค์กรได้กำหนดไว ้

• การกำหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
รองรับ เพื่อให้การขับเคล่ือนกระบวนการมีทิศทางและการดำเนินการท่ีเหมือนกัน 

• การถ่ายทอดส่ือสารผ่านการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายไปยังหน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องตามลำดับช้ัน 

• การมอบหมายหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ เป็นลายลักษณ์อักษร 
• การถ่ายทอดผ่านกลไกต่างๆ ครอบคลุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และคนท่ีเกี่ยวข้อง 

ครบถ้วน และครอบคลุมไปถึงลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามท่ีเกณฑ์ได้ระบุไว้
ตามความจำเป็นของแต่ละกระบวนการ 

 การลงมือปฏิบัติ 

• หน่วยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในทุกขั้นและทุกกลไกการทำงานของกระบวนการ 
รับทราบบทบาทหน้าท่ีและรายละเอียดของการทำงานอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและวิธีท่ีได้กำหนดไว้ 

• ทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ท้ังลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตามท่ีเกณฑ์ระบุไว้ 
ได้ปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

 



๑๑ 

 

 
 

โดยสรุป  “การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ” (Deployment-D)  หมายถึง  ความครอบคลุมและท่ังถึงของ
ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งานในโรงเรียน 

• การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อท่ีมีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อโรงเรียน 
• การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 
• การนำแนวทางไปใช้ (สู่การปฏิบัติ) ในทุกหน่วยงานท่ีเหมาะสม 

Learning : การเรียนรู้ (L) 
 การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ท่ีได้รับจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์ 
และนวัตกรรม ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น จะกล่าวถึงการเรียนรู้ท้ังสองส่วนคือ 

• การเรียนรู้ระดับองค์กร ซึง่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนา จากวงจรการประเมินและ
การปรับปรุงงาน ความคิดและข้อมูลจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปัน
วิธีปฏิบัติท่ีดีเลิศ และการจัดระดับเทียบเคียง 

• การเรียนรู้ระดับบุคคลได้มาจากการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล  

 เพื่อความมีประสิทธิผลของการเรียนรู้ การเรียนรู้ ควรถูกปลูกฝังอยู่ในวิถีการทำงานขององค์กร 
ซึ่งส่งผล ให้เกิดการได้เปรียบเชิงแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กรและบุคคลากร   

 การเรียนรู้ คือการประเมินผลกระบวนการว่า การนำกระบวนการนั้นมาปฏิบัติเกิดผลเป็น
อย่างไร ดีกว่า  หรือแย่กว่าเดิมเพราะเหตุใด ทำไมถึงดีกว่า ทำไมถึงแย่กว่า ก็จะเกิดการเรียนรู้และ
นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ  เพื่อแก้ไขส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง ส่ิงท่ีผิดพลาด เพื่อให้กระบวนการนั้นสามารถ
ดำเนินการได้ผลลัพธ์ตามท่ีต้องการต่อไป  

 ในการ Learning นั้น นอกจากการประเมินกระบวนการจากการนำผลลัพธ์ที่ได้มาพิจารณา
แล้ว ยังสามารถ  ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ หรือการเรียนรู้กระบวนการได้จากรูปแบบอื่นอีก เช่น 

๑. จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับคู่แข่ง ซึ่งจากการเปรียบเทียบกันจะทำให้
เห็น ว่าเราและ  คู่แข่งเมื่อเทียบกันแล้วในกระบวนการเดียวกัน เราเป็นยังไง ต่ำกว่า
หรือสูงกว่าคู่แข่ง ผลท่ีได้จาก การเปรียบเทียบจะนำไปสู่การเรียนรู้กระบวนการและ
การปรับปรุงกระบวนการเช่นกัน  

๒. จากการพิจารณาจากBest Practices ท่ีดีใดๆตามท่ีมีกระบวนการท่ีเหมือนกัน แล้ว
นำมาศึกษาเพื่อ  ปรับปรุงกระบวนการขององค์กร  

 

 



๑๒ 

 

 
 

โดยสรุป “การเรียนรู้”  (Learning-L) หมายถึง   

• ติดตามประเมินผล/ติดตามความก้าวหน้า ตามตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน  
• ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
• แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับปรงพัฒนา 
• การกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง ผ่านการสร้างนวัตกรรม              

และ Best Practice 

Integration : การบูรณาการ (I) 
 การบูรณาการ หมายถึง การประสมกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
ตัดสินใจท่ีเกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ี
สำคัญขององค์กร     การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล จะสำเร็จได้ต่อเมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของ
ระบบการจัดการการดำเนินงานมีการปฏิบัติเช่ือมต่อกันอย่างสมบูรณ์ 

 การบูรณาการ(ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึงของ 

• การใช้แนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการขององค์กรตามท่ี
ระบุไว้ในข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ 

• การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ท่ีช่วยเสริมกระบวนการและ
หน่วยงานท่ัวทั้งองค์กร 

• แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการ มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกันทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์ระดับองค์กร 

โดยสรุป “การบูรณาการ” (Intrgration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและท่ังถึง ของ 

• กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจนในการทำงาน 
• วิธีการหรือแนวทางท่ีใช้ตอบสนองความต้องการ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ชุมชน ฯลฯ 
• วิธีการหรือแนวทางท่ีใช้ตอบสนองแผนปฏิบัติราชการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
• วิธีการหรือแนวทางต่างๆ มีการเช่ือมโยง และส่งเสริมความสำเร็จซึ่งกันและกัน 
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ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบ ADLI และ PDCA  

 
จากตารางท่ี ๑ จะเห็นว่า ADLI มีความใกล้เคียงกับ PDCA คือ มีการวางแผนในขั้น Approach 

เช่นเดียวกันกับ Plan มีการนำไปสู่การปฏิบัติ Deploy เหมือนกับ Do และในขั้นตอนการเรียนรู้ก็จะมี
การตรวจสอบและทำให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น แต่ส่ิงท่ี ADLI แตกต่างจาก PDCA คือ 
Integration นั่นก็คือมีการบูรณาการกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะท่ี PDCA เป็นเพียงแค่การทำงานภายใน
ระบบท่ีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLI PDCA 
Approach: แนวทาง(A) Plan การวางแผน (P) 
Deploy: การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (D) Do ปฏิบัติ (D) 
Learning : การเรียนรู้ (L) Check ตรวจสอบ (C) ,  

Act ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม(A) 
Integration: การบูรณาการ (I)  



๑๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเดินตามศักยภาพ 

 มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 

๓. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญา 

๔. ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
๕. ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี ้

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด กระจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มา
ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา 

๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น 
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันท้ัง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 

และ(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
หมวด๔  แนวทางจัดการศึกษา 

 



๑๕ 

 

 
 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอำนวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมท้ังสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ท้ังนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

๖. จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 มาตรา ๒๕ รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

 มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน 
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา  ให้สถานศึกษาใช้วิธีการท่ี
หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการ ประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจน
เพื่อ การศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรค
หนึ่งใน ส่วนท่ีเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ
เป็นสมาชิกท่ี ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคลตาม 
มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ต้องมีลักษณะหลากหลาย ท้ังนี้ ให้จัดตามความเหมาะสม
ของแต่ ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ  สาระของ
หลักสูตร ท้ังท่ีเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ท้ังด้าน  ความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง แล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพช้ันสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาสังคม 

 มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อ



๑๖ 

 

 
 

พัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 

 มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ 
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
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ตาราง ๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อท่ี ๑ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อท่ี ๑ เป็นเลิศทาง
วิชาการ : 
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ท่ีมีการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET)สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๑ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๑.๒ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๑.๓ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๑.๔ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 
๑.๕ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖, ม.๓, ม.๖ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ตาราง ๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป้าหมายข้อท่ี ๒ 

เป้าหมาย  ตัวชี้วัด  
ข้อที่ ๒ สื่อสารสองภาษา :  
นักเรียนโรงเรียนมาตรฐาน  
สากลมีทักษะท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษสูง เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
การติดต่อส่ือสาร การ
นำเสนอ การโต้แย้งให้
เหตุผลและการเจรจาความ
ร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน 
และมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่ม
มากขึ้น 
  

๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖, ม.๑ – ม.๓, ม.๔ – ม.๖ ท่ีได้เข้า
ร่วมหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษ
รูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
๒.๒ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ ท่ีมีผลงานการ
เขียนรายงาน เชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารหรือส่ือดิจิตอล ทางวิชาการ ท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
(เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
๒.๓ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือ
ได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยรูปแบบต่างๆ 
ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน) 
๒.๔ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ ท่ีมีผลงานการ
เขียนรายงาน เชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
เอกสารหรือส่ือดิจิตอลทางวิชาการ ท่ีจัดทำโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน 
(เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสำหรับ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน) 
๒.๕  ร้อยละของนั ก เรียน ช้ัน  ป .๔ -๖  และ ม .๑ -๓  ท่ี เข้ าสอบวัด
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน CEFR ท่ีมี
ระดับคะแนนผลการทดสอบ ได้ตามมาตรฐานของ CEFR 
๒.๖  ร้อยละของนักเรียนช้ัน  ม .๖ ท่ีโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัด
ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL 
PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC หรืออื่นๆท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ (โรงเรียนสุ่ม
เลือกนักเรียนประมาณร้อยละ ๓ ของนักเรียนช้ัน ม.๖ เข้าสอบโดย
โรงเรียนหรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย) 
๒.๗ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ ม.๓ และ ม.๖ ท่ีเรียนภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสอง มีทักษะการส่ือสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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ตาราง ๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป้าหมายข้อท่ี ๓ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อที่ ๓ ล้ำหน้าทาง
ความคิด : 
นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมี ทักษะ
การคิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Thinking) การ
คิด วิเคราะห์ (Analytical 
thinking) การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical 
Thinking) และการคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์(Creative 
Thinking) และใช้ ICTเพื่อ
การเรียนรู้ได้โดย น้อมนำ
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

๓.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔–๖ ท่ีมีผลงาน
การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, IOT,  
M๒M (เกม/หุ่นยนต์/ โปรแกรมประยุกต์/หนังสือ/แอปพลิเคช่ัน) ท่ีได้เข้า
ร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานท่ีจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการ
แสดง/ประกวด/แข่งขัน) 
๓.๒ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้าน
การเขียนและ การอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ 
(เน้นวัดความสามารถ ในการเขียนท่ีแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความมีวิจารณญาณ และการวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ตามแนว PISA โดยสพฐ. จัดให้มีเครื่องมือ กลางและดำเนินการทดสอบ) 
๓.๓ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้าน
คณิตศาสตร์จาก เครื่องมื อกลาง ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐  (เน้ นการวัด
ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว 
PISA โดยสพฐ. จัดให้มีเครื่องมือกลางและดำเนินการทดสอบ) 
๓.๔  ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๖ และ ม.๓ ท่ีมีคะแนนการทดสอบด้าน
วิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง ต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ (เน้นการวัดทักษะ
กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการ แก้ปัญหาตามแนว PISA และความสามารถในการ
ทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลางและ
ดำเนินการทดสอบ) 
๓.๕ นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ 
PISA มีคะแนนการสอบ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ำกว่า คะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับประเทศท่ีเข้าร่วม
โครงการ PISA ในปีเดียวกัน 
๓.๖ นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ 
TIMSS มีคะแนนการผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ช้ัน    
ป.๔ และ ม.๒ มีคะแนนเฉล่ียไม่ ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน
ระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน 

 

 

 



๒๐ 

 

 
 

ตาราง ๔ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เป้าหมายข้อท่ี ๔ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อที่ ๔ ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์: นักเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล มี
ทักษะความสามารถใน
การศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent 
Study) และสามารถสร้าง
นวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง 

๔.๑ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม  ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ  และ
ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้รับ
การประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็น  ผลงานท่ีมีคุณภาพต้ังแต่
ระดับดีขึ้นไป จากการแสดงผลงานประจำปีท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
๔.๒ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Study) ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม  ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ  และ
ภาษาต่างประเทศ ท่ีนักเรียน ช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วม
หรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกใน
ระดับต่าง ๆ (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการ
แสดง/แข่งขัน) 
๔.๓ ร้อยละของผลงานจากการศึกษาด้วยตนเอง ( Independent 
Study) ของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีจัดทำขึ้น ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ผ่านส่ือดิจิตอลอย่างน้อย ๒ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 
 

ตาราง ๕ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  เป้าหมายข้อท่ี ๕ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อที่ ๕ ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก: นักเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
เป็นผู้ท่ีมีจิตสำธารณะและมี
จิตสำนึก ในการส่งเสริม 
พิทักษ์และปกป้อง 
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีทักษะ
ชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคม ของ 
ประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็น
พลโลก 

๕.๑ ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับ
การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้านส่ิงแวดล้อม วิถี ชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ      
ม.๔-๖ ท่ีนักเรียนทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้รับการประเมิน
ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดง ผลงานท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น (โรงเรียนจัดให้มีการแสดงและการประเมินผลงานประจำปี) 
๕.๒ ร้อยละของจำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท่ีเกี่ยวกับ
การทำ กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ด้านส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ      
ม.๔-๖ ได้ทำขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ท่ีได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วม
แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขต
พื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่ำงๆ จัดให้มีเวที การแสดง/การประกวด/
การแข่งขัน) 
๕.๓ ร้อยละของผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( Independent 
Study) ท่ีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นท่ีนักเรียนสนใจ 
นักเรียนช้ัน ป.๔-๖ ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้
เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
(เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ  หน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การ
ประกวด/การแข่งขัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 
 

 

 

 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ 

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกรองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินับ รักษา
ศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ี
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

    

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าหมาย 



๒๓ 

 

 
 

๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ี
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ   

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง 

๗.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
 
                                                                   

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ใน
อนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการ
ศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้                                                                                    

 นโยบายท่ี ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 หมายเหตุ 
 รายละเอียดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  อยู่ใน
ภาคผนวก 
 
 
 

นโยบายส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดงัน้ี 



๒๔ 

 

 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการเรียนการสอน 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

(World-Class Standard)  

 

 

การบริหารจดัการ 

ดว้ยระบบคุณภาพ  

(Quality System Management) 

ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ ล ้าหนา้ทางความคิด 

ร่วมกนัรับผิดชอบ 

ต่อสังคมโลก 
ส่ือสารสองภาษา 

เป็นเลิศวิชาการ 



๒๕ 

 

 
 

 

 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
อีกท้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด โรงเรียนจึงได้นำมาตรฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาต่อไป มีจำนวน ๓ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
  เป้าหมายโรงเรียน 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณสูง
กว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน 
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ี

สถานศึกษากำหนด 
๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น

และการทำงานหรืองานอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



๒๖ 

 

 
 

 ๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            เป้าหมายโรงเรียน 

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดเป็น  
     แบบอย่างได้ 
๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 
     อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา 
     กำหนด                                 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

                  เป้าหมายโรงเรียน 
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท   

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ตามแนว ปฏิบัติ 

๒. มีระบบบริหารจัดการของคุณภาพศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและความปลอดภัย 



๒๗ 

 

 
 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสรเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้    

                  เป้าหมายโรงเรียน 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

หลักสูตร สถานศึกษามีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๒. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

๓. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 

๕. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก ่

ลำดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
๖ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๗ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น

สังกัด 
ดีมาก 

๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

๙ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฎิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี 

ลำดับท่ี ตัวบ่งช้ีท่ี ช่ือตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
๑ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงฯ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๔๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๔๑ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่ ง ช้ี ท่ี  ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิ เศษเพื่ อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    



๓๐ 

 

 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๕ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๕๐ ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง            ไม่รับรอง 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น 

๑. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รักการอ่าน มีการจดบันทึกความรู้ท่ีได้จากการอ่าน มี
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย
จากยาเสพติด ส่ิงมอมเมาและปัญหาทางเพศ และมีสุนทรียภาพ มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ
กีฬา มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของลูกท่ีดี นักเรียนท่ีดี มีจิตอาสา มีทักษะชีวิตท่ีดี มี
ระเบียบวินัยในตนเอง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ด้านมีนิสัยรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม จน
บรรลุเป้าหมายและสถานศึกษามีเอกลักษณ์ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็น
ท่ียอมรับของทุกฝ่าย นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อแก้ไข ป้องกันส่ิงเสพ
ติดตามโครงการ To Be Number One เป็นแบบอย่างได้ 

๒. ผู้บริหารมีความรู้และมีภาวะผู้นำทางวิชาการโดยปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทได้อย่างสมบูรณ์ทุกงาน
ท้ังงานวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป และงานการเงิน ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง ผู้อำองค์กรท้องถิ่น ศิษย์เก่า สมาคม
หน่วยงาน วัดและชุมชน ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียน       
การสอน สถานศึกษานำข้อเสนอแนะของ สมศ. มาวางแผนเพื่อรักษามาตรฐานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลากหลายตลอดชีวิต 

๓. ครูมีความรู้จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ความพยายาม รับผิดชอบ
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ มีความสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาตามวิชาชีพและวิชาท่ีสอน จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรในแต่ละสาระ
การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคและนวัตกรรมวิธีการท่ีหลากหลายและนำปัญหามาวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้
บุคลากรบางส่วนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การประเมินสมรรถภาพครูท้ังระบบ
เป็น Master teacher ครูสอนดีเด่น ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๓๑ 

 

 
 

๔. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระดับคุณภาพ ดีมาก และคุณภาพการ
ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการและสอดคล้องกับรายงานการประเมิน
ตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ อยู่ในระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
๒. การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผล

ท่ีมีคุณภาพและการใช้ผลประเมินเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นการเร่ง ด่วน ในสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศและสาระการเรียนรู้อื่นท่ีมีผลสัมฤทธิ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐานโดยพิจารณาฝึกฝน สอนซ่อม
เสริมด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่นครูดำเนินการเอง ใช้ส่ือแบบฝึก ส่ือเทคโนโลยี เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง 
รวมท้ังสถานศึกษาคณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำผลประเมินหรือผลการทดสอบมาวิเคราะห์ 
กำหนดแผนงาน โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพิจารณาให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายและจัดกิจกรรมท่ีตรงตามสภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ควรนำแบบทดสอบ สทศ. 
มาวิเคราะห์แล้วใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ประเมินผล รวมท้ัง
การเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมก่อนสอบ     

 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถตอบสนองการบริหารจัดการงานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ควรจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงาน เช่นงานวิชาการ งานบุคลากร เป็นต้น แล้วนำมารวมเป็น
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูควรใช้ผลประเมินหรือผลทดสอบเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

หรือพัฒนาความสามารถของผู้เรียน เช่นการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการนำผลการวิเคราะห์จุดด้อย
ของผลสอบ O-NET มาเป็นประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยในช้ันเรียน โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๒) ครูควรวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความสามารถ   
การเรียนรู้ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านร่างกาย พร้อมท้ังครอบครัว นำผลบันทึกหลังสอน หรือผล     
การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีไม่ผ่านจุดประสงค์มาสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 



๓๒ 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มงาน....................................................งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้............................... 

๑. ชื่อโครงการ/งาน
...................................................................................................................................................... 

๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจำ         โครงการต่อเนื่อง         โครงการใหม่          
(งานประจำ หมายถึง เป็นงานท่ีมีหน้าท่ีท่ีต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่นงานบัญชี การเงิน   
โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการท่ีดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
โครงการใหม่ หมายถึง โครงการท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณใหม่นี้ หรือโครงการท่ียังไม่เคย
ทำมาก่อน) 

๓. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ดูจากภาคผนวก) 
นโยบาย ข้อท่ี  
...................................................................................................................................................... 
 ตัวชี้วัดท่ี 
...................................................................................................................................................... 

๔. สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล (ดูจากหน้า ๑๗-๒๑)   
เป้าหมายท่ี
...................................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดท่ี
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

        คูม่ือการเขียนโครงการ / กิจกรรม / งาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

     งานแผนงานและงบประมาณ   โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



๓๓ 

 

 
 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  (ดูจากหน้า ๒) 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี  (ดูข้อความกลยุทธ์โรงเรียน ตามท่ีโครงการ/งานของท่านสอดคล้องใน
หน้า ๔) 
......................................................................................................................................................  

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
 (ดูหน้าท่ี ๒๕-๒๘ แล้วเลือกมาตรฐาน และข้อท่ีตรงประเด็นกับโครงการ /กิจกรรม/งาน ซึ่ง
อาจมีหลายมาตรฐานและหลายข้อได้ ) 
มาตรฐานท่ี
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ข้อท่ี
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................    

๘. หลักการและเหตุผล   
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
( ให้เขียนโดยอ้างอิงจาก   
๑. ข้อความของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)   

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   
๒.   ข้อเสนอแนะ จุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินของ สมศ. ท่ีมีต่อโรงเรียนดงเจนวิทยาคมใน
รอบท่ี ๓ 
๓.    ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมในปี ๒๕๖๒  
๔.   เขียนโครงการสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน DKS STEP MODEL 
๕.    เหตุผลอื่นๆ ท่ีเห็นว่ามีความจำเป็น โดยเขียนเรียงร้อยให้เป็นเรื่องเดียวกันตามความ
เหมาะสม ต้ังแต่ ๘ บรรทัด ขึ้นไป ) 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
 

๙.  วัตถุประสงค์   
(โครงการ/งาน ท่ีจะดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร กับใคร และทำอย่างไร) 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
๑๐.  เป้าหมาย  

๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  
 ๑๐.๑.๑........................................................................................................................... 
 ๑๐.๑.๒........................................................................................................................... 
ผลผลิต คือ ผลท่ีเกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ  ท่ีทำการผลิต
โดยฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ใช้ประโยชน์ท่ีเป็นผลผลิตจากกระบวนการ 
โดยเขียนเป็นข้อๆ เช่น จำนวนครูท่ีเข้าร่วมการประชุมอบรม...... จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม......  
๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)    
 ๑๐.๒.๑...........................................................................................................................
 ๑๐.๒.๒........................................................................................................................... 
ผลลัพธ์ คือ ประโยชน์ ผลข้างเคียง ผลกระทบท่ีชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อมได้รับจากการใช้
ประโยชน์จากผลผลิตท่ีจัดขึ้นจากฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน หรือผลสำเร็จปลายทางท่ีเกิดจากการ
ดำเนินงานของฝ่าย / กลุ่มสาระ / งาน ผลลัพธ์เป็นผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ โดยเขียนเป็น
ข้อๆ เช่น ครูท่ีเข้าร่วมประชุมอบรม มีความรู้ความสามารถความเข้าใจเรื่อง........ นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม จัดทำโครงงานได้ถูกต้องตามหลักการ 
 

๑๑. สถานที่ดำเนินการ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
(สถานท่ีท่ีใช้ดำเนินการและสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม) 
 

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 
                     ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ) 
( ทำเครื่องหมาย   ลงในช่วงท่ี ๑ หรือ ช่วงท่ี ๒ หรือท้ัง ๒ ช่วงตามลักษณะโครงการ )  
 
 



๓๕ 

 

 
 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑       

๒       

๓       

       

รวมงบประมาณ      

(ให้เขียนในลักษณะของกิจกรรมย่อยในโครงการหลักว่ามีกิจกรรมย่อยอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรม
ดำเนินงานในช่วงวนัท่ี เดือน ปี อะไร และใครเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ) 
 

๑๔.  งบประมาณ  
     ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

- เงินอุดหนุน       จำนวน ...................................................... บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ...................................................... บาท 

- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จำนวน ...................................................... บาท 

- เงินอื่น ๆ  จำนวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จำนวน ...................................................... บาท  

(……………………….…..ตัวอักษร…………………….…..) 
๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบดำเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ/ครุภัณฑ์ 

๑.กิจกรรม..........................................      

๒.กิจกรรม..........................................      

๓.กิจกรรม..........................................      

รวมงบประมาณ      

 
ค่าตอบแทน   หมายถึง เงินท่ีจ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามท่ีการคลังกำหนด                      
   เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร , วิทยากรท้องถิ่น , ค่าพาหนะเหมาจ่าย ,                           
   ค่าเบ้ียเล้ียงประชุมกรรมการ 



๓๖ 

 

 
 

ค่าใช้สอย   หมายถึง   การจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานกิจกรรมใดก็ตาม เช่น                              
         การจ้างเหมารถตู้ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเข่าท่ีพัก ค่าอาหาร  
ค่าวัสดุ     หมายถึง   ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่า.......                                    
         ค่าต่อเติมดัดแปลงหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซม                                                
         รักษาสินทรัพย์ท่ีวงเงินไม่เกิน๕,๐๐๐ บาท ค่าติดต้ังโปรแกรม  
         คอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ระบุได้ท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก) 

 ๑๕.๑…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 ๑๕.๒…………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง จำนวนบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมนัน้ ๆ 
 

๑๖. การประเมินผลโครงการ  
ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
๑. ร้อยละของนักเรียน.................. 
๒. ร้อยละของครู........................... 
๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ. 
ดูตามเป้าหมายผลผลิต ข้อ ๑๐.๑    
ผลลัพธ์  
๑. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน
ในระดับภาคและระดับชาติ........... 
๒. ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ระดับภาคและระดับชาติ............... 
๓. ครูมีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงานบรรลุผลและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น.......................................... 
(ดูตามเป้าหมายผลลัพธ์ ข้อ๑๐.๒ ) 

 
เช่น การสอบถามนักเรียน 
เรื่อง....................จำนวน.............คน 
การประเมินครู เรื่อง............... 
จำนวน.............คน 
การสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียน 
เรื่อง.....................จำนวน.............คน 
ทำการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ด้าน................................................. 
จำนวน.............คน 
 
 

 
เช่น แบบสอบถาม  
เรื่อง.............................. 
แบบประเมิน 
เรื่อง................................ 
แบบสังเกต เรื่อง........... 
แบบสัมภาษณ์ เรื่อง
....................................... 
แบบทดสอบ เรื่อง.......... 

          
                    ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Performance Indicators) เป็นส่ิงบ่งบอกความสำเร็จของงานท่ีได้ปฏิบัติ

โดยเป็นหน่วยวัดท่ีควรมีผลเป็นตัวเลขท่ีนับได้จริงและสอดคล้องกับเป้าหมาย 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 
 

๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

(ผลท่ีอยากให้เกิดเมื่อดำเนินโครงการนี้เสร็จแล้วโดยให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

       ๑๗.๑ ………………………………………………..................................................................................................... 
       ๑๗.๒………………………………………………..................................................................................................... 
 
 
 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 
    (……………………………………………………..……………) 
 
 
 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
    (……………………………………………………..……………) 

                               ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ  
 
 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
    (….......................................................) 
                                 ตำแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  
 
 

           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

              ( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม........................................................................................................................................................... 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ......................................................................................................................... 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน.............................................บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..........................................................กลุ่มงาน..................................................... 

ท่ี รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม     



๓๙ 

 

 
 

ท่ี รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ) 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม     
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)     

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

 
 

-ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม- 

 

 

 

แผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ห้องสมุด  

๑. ชื่อโครงการ/งาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
๒. ลักษณะโครงการ/งาน        งานประจำ      โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่        
๓. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๓ ด้านการพัฒนาแสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดข้อท่ี    
๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 
๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี 
     ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี  
     เป็นพหุวัฒนธรรม 

๔. สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมายข้อท่ี ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การนำเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและ
การเจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖, ม.๑ – ม.๓, ม.๔ – ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือ
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  
 



๔๑ 

 

 
 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

     มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อท่ี ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
     ข้อท่ี ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๘. หลักการและเหตุผล   

การอ่านจัดเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนใน
สังคมไทย การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง 
ๆ รวมท้ังช่วยในการเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมี
ความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง ๒ ประการ คือ ประการแรกสำคัญต่อชีวิตประจำวัน กล่าวคือ การ
อ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประการท่ีสองมีความสำคัญต่อการ
เรียน เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมท้ังหลายในการเรียนการสอน และมีความสำคัญยิ่งต่อ
ความสำเร็จ อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา หาก
เริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการอ่านเป็น
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของ        
การเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคม การอ่านทำให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปล่ียนแปลงการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่ส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของ
คนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลาย
ประการ  นับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดี  และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้น
ให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านท้ังในและนอกสถานท่ี  ดังนั้นการอ่านหนังสือ
จนเกิดเป็นนิสัย  จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ประกาศเจตนารมณ์ให้ปี  ๒๕๔๙ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอน   เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนสำคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทำให้การดำเนินการตาม
เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 



๔๒ 

 

 
 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ บรรจุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกระดับช้ันและมี
ครูเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุกคน 

๙. วัตถุประสงค์   
๙.๑  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงานห้องสมุด               
๙.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน  

และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 

๙.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถ
นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

๙.๔  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๑๐.  เป้าหมาย  
๑๐.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

  ๑๐.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  ๑๐.๑.๒ คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ีปรึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๑๐.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
๑๐.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและ

งานห้องสมุด ในระดับดีขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน  

และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ในระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย 
สามารถนำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน ใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑๐.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป 
 ๑๐.๒.๕ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ในระดับดีมากขึ้นไป 
 

๑๑. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ) 
 

๑๓. กิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
วันที่/เดือน งบประมาณ วันที่/เดือน งบประมาณ 

๑ 
ประกวดการจัดทำ

หนังสือเล่มเล็ก 
ส.ค. ๖,๐๐๐   ครูอ้อมใจ 

๒ บันทึกการอ่าน 
พ.ค.-ก.ย.

๖๓ 
- 

พ.ย.๖๓-
ก.พ.๖๔ 

- ครูอ้อมใจ 

๓ 
ประกวดยอดนักอ่าน 

ยอดนักยืม 
ก.พ. ๔,๐๐๐   ครูอ้อมใจ 

๔ สัปดาห์ห้องสมุด   ม.ค. ๔,๐๐๐ ครูรัตนา 

๕ 
ห้องสมุดเครือข่ายสายใย

พี่น้อง 

พ.ค.-ก.ย.
๖๓ 

- 
พ.ย.๖๓-
ก.พ.๖๔ 

- ครูรัตนา 

๖ นิทานเพื่อน้อง 
พ.ค.-ก.ย.

๖๓ 
- 

พ.ย.๖๓-
ก.พ.๖๔ 

- ครูรัตนา 

รวมงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  ๔,๐๐๐  

 
๑๔.  งบประมาณ  
       ๑๔.๑  ประเภทงบประมาณ 

        เงินอุดหนุน       จำนวน ....................๑๔,๐๐๐................... บาท 
- เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ...................................................... บาท 

- เงินเรียนฟรี ๑๕ ปี จำนวน ...................................................... บาท 

- เงินอื่น ๆ  จำนวน ...................................................... บาท 
  รวมงบประมาณท้ังส้ิน   จำนวน ...................................................... บาท .) 
                                            (หนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
 

  ๑๔.๒  รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ท่ี รายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

งบดำเนินงาน 

อื่นๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย 

วัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

๑ ประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ๖,๐๐๐ 
 ๖,๐๐๐ 

๒ บันทึกการอ่าน      

๓ ประกวดยอดนักอ่าน ยอดนักยืม   ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
๔ สัปดาห์ห้องสมุด   ๔,๐๐๐  ๔,๐๐๐ 
๕ ห้องสมุดเครือข่ายสายใยพี่น้อง      

๖ นิทานเพื่อน้อง      

รวมงบประมาณ   ๑๔,๐๐๐  ๑๔,๐๐๐ 

 
๑๕. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๕.๑ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 ๑๕.๒ ศูนย์การเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

 
๑๖. การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
.๑. นักเรียนรอ้ยละ ๑๐๐ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 

 จากรายงานผลการประเมิน
โครงการ 

 แบบประเมินโครงการ 

๒. คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ี
ปรึกษาร้อยละ ๑๐๐ ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 

จากรายงานผลการประเมินโครงการ ๑.  แบบประเมิน
โครงการ 

ผลลัพธ์ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรัก
การอ่าน ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนและงานห้องสมุด ในระดับ
ดีขึ้นไป 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. สำรวจจำนวนนักเรียนจากบันทึก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดสำรวจ
จำนวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 



๔๕ 

 

 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน 
การเขียน และการศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล ในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจบันทึกความรู้ ผลงาน ช้ินงาน
นักเรียน หนังสือเล่มเล็ก รายงาน
เอกสาร จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง 
ๆ  

แบบประเมินผลงาน 

(ช้ินงานนักเรียน) 

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักเลือก
อ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่าง
หลากหลาย สามารถนำไปพัฒนา
ทักษะการเขียนบันทึกความรู้จาก
เรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของ
นักเรียน ในระดับดีขึ้นไป 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. สำรวจจำนวนนักเรียนจากบันทึก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดสำรวจ
จำนวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 

๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะ
กระบวนการแสวงหาความรู้ รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป 

 

๑. ตรวจบันทึกการอ่าน 
๒. สำรวจจำนวนนักเรียนจากบันทึก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดสำรวจ
จำนวนนักเรียนจากบันทึกสถิติการ
เข้าใช้ห้องสมุด 

๑. แบบประเมินบันทึก
การอ่าน 

๒. แบบบันทึกสถิติการ
เข้าห้องสมุด 

๕. นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความ
พึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในระดับดี
มากขึ้นไป 

ประเมินความพึงพอใจ 

ของนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

     
   ๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๗.๑ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงานห้องสมุด 
๑๗.๒ นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน และการศึกษาค้นคว้า

หาข้อมูล  
๑๗.๓ นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถนำไปพัฒนา

ทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

๑๗.๔ นักเรียนมีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

           ๑๗.๕ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  

 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
 

 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

           (นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน) 

   ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด 
 
 
 

ลงช่ือ   ......................................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 

             (นางสุพัตรา  นาแพร่) 
                                     ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
 

    ลงช่ือ   ......................................................... ผู้ตรวจสอบโครงการ  
    (...........................................................) 
                                 ตำแหน่ง  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  
 
 

           ลงช่ือ   ......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

              ( นายสงกรานต์  บุญมี ) 
                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๔,๐๐๐  บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 

ช่วงท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒  ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ) 
๑ สมุดโน้ตขนาดเล็ก 

 
๓๐ ๓๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๒ สมุดโน้ตขนาดกลาง 
 

๔๐ ๔๐   ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 

๓ สมุดโน้ตขนาดใหญ่ 
 

๔๐ ๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวม   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ประกวดหนังสือเล่มเล็ก       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๖,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 
๑ กระดาษร้อยปอนด์

ขาวเขียนแบบ A๔ 
๒ ๓๖๐   ๗๒๐ ๗๒๐ 

๒ เทปเยื่อกาวสองหน้า 
รุ่น ๙๙๙ ๑๒ มม.*
๑๐ หลา 

๒๐ ๑๒   ๒๔๐ ๒๔๐ 

๓ ดินสอ ๒ B 
 

๒ ๖๐   ๑๒๐ ๑๒๐ 

๔ ปากกา SAKURA  
PIGMA  MICRON  

๒๐ ๕๔   ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ 

๕ สมุดโน๊ต ๓๒ ๕๕   ๑,๗๖๐ ๑,๗๖๐ 
๖ สมุดโน๊ต ๒๐ ๕๐   ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๗ สมุดโน๊ต ๒๐ ๔๕   ๙๐๐ ๙๐๐ 
๘ สีไม้ระบายน้ำ (สเต็ด

เลอร์) ๒๔ สี 
๒ ๙๐   ๑๘๐ ๑๘๐ 

รวม   ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)     

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 

ช่ือกิจกรรม ประกวดยอดนักอ่าน ยอดนักยืม       

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน         
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามแผน  ๔,๐๐๐ บาท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ห้องสมุด กลุ่มงาน  บริหารงานวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน(บาท) 
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/

ครุภัณฑ์ 
ช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑  ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 
๑ สมุดโน้ตขนาดเล็ก 

 
๓๐ ๓๐   ๙๐๐ ๙๐๐ 

๒ สมุดโน้ตขนาดกลาง 
 

๔๐ ๔๐   ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ 

๓ สมุดโน้ตขนาดใหญ่ 
 

๔๐ ๕๐   ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 

รวม   ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
รวมทั้งหมด ๒ ช่วง (ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 
 

 

 

 

 

คำช้ีแจง 
 การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ประเมินเฉพาะโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีดำเนินการในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) 
    โครงการ/งาน/กิจกรรม : ระบุช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการ        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ โครงการ หรือ ๑ งาน หรือ ๑ กิจกรรม ท่ีมีอยู่ในแผนปฏิบัติ
การ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ระยะเวลาดำเนินการ : ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มดำเนินการและ วัน เดือน ปี ท่ีส้ินสุดการ
ดำเนินงาน     

   งบประมาณ : ระบุจำนวนเงินท่ีได้รับจัดสรรในโครงการ/งาน/กิจกรรมท้ังหมด และสรุปยอด 
การใช้จริง  ขาด เหลือ 
    ผลการดำเนิน :  
                  ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่บรรลุวัตถุเพราะเหตุใด 
                   โครงการ/งาน/กิจกรรม ทำได้ครบทุกกิจกรรมหรือไม่ครบตามท่ีกำหนดไว้ เพราะเหตุใด 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : ระบุปัญหาและอุปสรรคตามท่ีพบ ก่อนการ
ดำเนินงานระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อส้ินสุดการดำเนินงาน 
               แนวทางการแก้ปัญหา : ระบุแนวทางการแก้ปัญหาท่ีพบก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการ
ดำเนินงาน และเมื่อส้ินสุดการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
               แนวทางการพัฒนา : ระบุแนวทางการพัฒนา โครงการ/งาน/กิจกรรม ในการดำเนินงานใน
ปีการศึกษาต่อไป 
               ความต่อเนื่องของโครงการ/งาน/กิจกรรมปีงบประมาณหน้า : ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรม
ควรดำเนินงานต่อ หรือควรยกเลิก เพราะเหตุใด 
               ระบุช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พร้อมท้ังลงวัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 
        จัดพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย นำเสนอฝ่าย หรือกลุ่มสาระฯ ตามสายงาน เพื่อฝ่ายหรือกลุ่มสาระฯ จะ
ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ/งาน/กิจกรรม ส่งรองผู้อำนวยการ และนำเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

คู่มือการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/งาน 
คร้ังที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานตรวจสอบติดตามผล ประเมินผล ฝ่ายอำนวยการ 



๕๑ 

 

 
 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
โครงการ/งาน.............................................................กลุ่มงาน.................................................................. 
กิจกรรม.................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาดำเนินการ ................................................................... งบประมาณ..................................บาท 
ใช้จริง................................บาท       ขาด.........................บาท          เหลือ.....................................บาท 
 ผลการดำเนินงาน 
 ดำเนินการแล้ว                 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน               ยังไม่ได้ดำเนินการ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา  
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 ความต่อเนื่องของกิจกรรม/งาน ในปีงบประมาณต่อไป 
                      ดำเนินการต่อ            ควรยกเลิก 
เหตุผล 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ.....................................................       ลงช่ือ..................................................... 
     (.........................................................             (.........................................................) 
     ผู้รับผิดชอบ โครงการ/งาน/กิจกรรม                       หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
       วันท่ี ...............กันยายน ๒๕๖๒                            วันท่ี............... กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 



๕๒ 

 

 
 

 

 

 

คำช้ีแจง 
 การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ประเมินเฉพาะโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีดำเนินการในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) 
    โครงการ/งาน/กิจกรรม : ระบุช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ท่ีปรากฏในแผนปฏิบัติการ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ประเมิน ๑ ชุด ต่อ ๑ โครงการ หรือ ๑ งาน หรือ ๑ กิจกรรม ท่ีมีอยู่ในแผนปฏิบัติ
การ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ระยะเวลาดำเนินการ : ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มดำเนินการและ วัน เดือน ปี ท่ีส้ินสุดการ
ดำเนินงาน     

   งบประมาณ : ระบุจำนวนเงินท่ีได้รับจัดสรรในโครงการ/งาน/กิจกรรมท้ังหมด และสรุปยอด 
การใช้จริง  ขาด เหลือ 
    ผลการดำเนิน :  
                  ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่บรรลุวัตถุเพราะเหตุใด 
                   โครงการ/งาน/กิจกรรม ทำได้ครบทุกกิจกรรมหรือไม่ครบตามท่ีกำหนดไว้ เพราะเหตุใด 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : ระบุปัญหาและอุปสรรคตามท่ีพบ ก่อนการ
ดำเนินงานระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อส้ินสุดการดำเนินงาน 
              แนวทางการแก้ปัญหา : ระบุแนวทางการแก้ปัญหาท่ีพบก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการ
ดำเนินงาน และเมื่อส้ินสุดการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป 
              แนวทางการพัฒนา : ระบุแนวทางการพัฒนา โครงการ/งาน/กิจกรรม ในการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
               ความต่อเนื่องของโครงการ/งาน/กิจกรรมปีงบประมาณหน้า : ระบุโครงการ/งาน/กิจกรรม
ควรดำเนินงานต่อ หรือควรยกเลิก เพราะเหตุใด 
               ระบุช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พร้อมท้ังลงวัน เดือน ปี ท่ีรายงาน 
        จัดพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย นำเสนอฝ่าย หรือกลุ่มสาระฯ ตามสายงาน เพื่อฝ่ายหรือกลุ่มสาระฯ จะ
ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ/งาน/กิจกรรม ส่งรองผู้อำนวยการ และนำเสนอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 

คู่มือการเขียนรายงานผลการด าเนนิงานตามกิจกรรม/งาน 

คร้ังที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

งานตรวจสอบติดตามผล ประเมินผล ฝ่ายอ านวยการ 



๕๓ 

 

 
 

 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
 

โครงการ/งาน.............................................................กลุ่มงาน.................................................................. 
กิจกรรม..................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาดำเนินการ ................................................................... งบประมาณ..................................บาท 
ใช้จริง................................บาท       ขาด.........................บาท          เหลือ.....................................บาท 
 ผลการดำเนินงาน 
 ดำเนินการแล้ว                 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน               ยังไม่ได้ดำเนินการ 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา  
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 ความต่อเนื่องของกิจกรรม/งาน ในปีงบประมาณต่อไป 
                      ดำเนินการต่อ            ควรยกเลิก 
เหตุผล 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ.....................................................       ลงช่ือ..................................................... 
     (.........................................................             (.........................................................) 
     ผู้รับผิดชอบ โครงการ/งาน/กิจกรรม                       หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
         วันท่ี ...............มีนาคม ๒๕๖๓                              วันท่ี............... มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 



๕๔ 

 

 
 

 

 

 

 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรม  ประจำปีการศึกษา    ๒๕๖๓  

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 
 

๑.  ชื่อโครงการ.............................................................กิจกรรม.......................................................... 
๒.  กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงาน
.................................................................................................................................................................. 
๓.  สนองนโยบายของสพฐ.  

นโยบายข้อท่ี  (ใส่ตัวเลขและช่ือนโยบาย).................................................................................. 
 ตัวชี้วัดท่ี (ใส่ตัวเลขและข้อความ)...............................................................................................  
(นโยบายและตัวชี้วัดของสพฐ. สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ของโรงเรียน) 
๔. สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ดูจากหน้า ๑๗-๒๑) 

เป้าหมายท่ี
...................................................................................................................................................... 
ตัวชี้วัดท่ี
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน  (ดูจากหน้า ๒) 
...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

๖. กลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี (ดูข้อความกลยุทธ์โรงเรียน ตามท่ีโครงการ/งานของท่านสอดคล้อง        
ในหน้า ๔) 
.............................................................................................................................................. 

 
 
 

   คู่มือการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
     งานแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



๕๕ 

 

 
 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
(ดูหน้าท่ี ๒๕-๒๘ แล้วเลือกมาตรฐาน และข้อท่ีตรงประเด็นกับโครงการ /กิจกรรม/งาน ซึ่งอาจมีหลาย
มาตรฐานและหลายข้อได้ ) 

มาตรฐานท่ี
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

ข้อที 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................    
๘. วัตถุประสงค์ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
๙.  เป้าหมาย 
       ๙.๑  ด้านผลผลิต (Outputs) (จำนวนผู้เข้าร่วม,กิจกรรมท่ีจะทำ) 
                ๙.๑.๑   จำนวนนักเรียน/ครูท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน............คนคิดเป็นร้อยละ............. 
                ๙.๑.๒............................................................................................................................... 
                ๙.๑.๓............................................................................................................................... 
      ๙.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) (ตามตัวบ่งช้ีท่ีกำหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม)  
                ๙.๒.๑  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัวอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป  
                ๙.๒.๒................................................................................................................................ 
                ๙.๒.๓.................................................................................................................................    
        ๙.๓  ด้านความพึงพอใจ 
                 เช่น นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรกั
การอ่าน ในระดับดีมากขึ้นไป 
๑๐.  สถานที่ดำเนินการ 
.................................................................................................................................................................... 
๑๑.  ระยะเวลาดำเนินการ 

  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ) 
 



๕๖ 

 

 
 

 

๑๒.  วิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) 
๑.๑............................................................................  
๑.๒ ........................................................................... 

  

๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do) 
กิจกรรมที่ ๑ ....................................................... 
วิธีดำเนินงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
กิจกรรมที่ ๒........................................................ 
วิธีดำเนินงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
กิจกรรมที่ ๓ ...................................................... 
วิธีดำเนินงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
กิจกรรมที่ ๔ ...................................................... 
วิธีดำเนินงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
กิจกรรมที่ ๕ ...................................................... 
วิธีดำเนินงาน 
………………………………………………………………………… 

  



๕๗ 

 

 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

๓ ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

  

๔ ขั้นสรุป ปรับปรุง และพัฒนา (Action) 
................................................................................... 
................................................................................... 
................................................................................... 

  

 
๑๓. งบประมาณที่ได้รับตามโครงการ....................................บาท  ใช้จริง........................................บาท  
 

๑๔.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ    
             บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้
    ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพราะ.........................................................................................
    ทำได้ครบทุกกิจกรรม 
    ทำไม่ได้ครบทุกกิจกรรม เพราะ................................................................................................ 
 

๑๕.  การประเมินผลโครงการ 
       ๑๕.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  ได้ผลการดำเนินงาน ดังนี ้
                 ๑๕.๑.๑ จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม............................คน คิดเป็นร้อยละ............................. 
                 ๑๕.๑.๒ จำนวนครูท่ีเข้าร่วม....................................คน คิดเป็นร้อยละ............................... 
(บอกค่าเป้าหมายจากจำนวนท้ังหมดกี่คน เข้าร่วมกี่คน คิดเป็นร้อยละเท่าไร ตามเป้าหมายข้อ๙.๑) 
        ๑๕.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
                 ๑๕.๒.๑ นักเรียนร้อยละ................................................................ อยู่ในระดับ.................. 
                 ๑๕.๒.๒ ครูร้อยละ..................................................................... อยูใ่นระดับ...................... 
(บรรยายผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมายข้อ ๙.๒) 
         ๑๕.๓. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
           กิจกรรมนี้มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ(ดีเย่ียม/ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 



๕๘ 

 

 
 

๑๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
       ๑๖.๑................................................................................................................................................ 
       ๑๖.๒................................................................................................................................................ 
       ๑๖.๓................................................................................................................................................ 
๑๗.  แนวทางการแก้ปัญหา 
       ๑๗.๑................................................................................................................................................ 
       ๑๗.๒................................................................................................................................................ 
       ๑๗.๓................................................................................................................................................ 
๑๘.  ความต่อเนื่องของกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 
                        ดำเนินการต่อไป   ควรยกเลิก 
 
 
ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   ลงช่ือ.............................................ผู้ติดตาม 
   (......................................................)           (......................................................) 
   ......../.........................../.................           ......../.........................../................. 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่ม............................................................ 

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

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

ลงช่ือ     

       (................................................................)
              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรยีน 

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

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

 

ลงช่ือ 

           (นายสงกรานต์  บุญมี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



๕๙ 

 

 
 

-ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม- 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีการศึกษา       ๒๕๖๓  
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

 

๑. ชื่อโครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรม      การประกวดจัดทำหนังสือเล่มเล็ก   
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/กลุ่มงาน งานห้องสมุด กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
๓. สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

นโยบาย ข้อท่ี ๓ ด้านการพัฒนาแสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ตัวชี้วัดข้อท่ี    
๒. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) 
๕.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี 
     ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี  
     เป็นพหุวัฒนธรรม 

๔. สนองตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล   
เป้าหมายข้อท่ี ๒ ส่ือสารสองภาษา : นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้การติดต่อส่ือสาร การนำเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและ
การเจรจาความร่วมมือ ท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.๔ - ป.๖, ม.๑ – ม.๓, ม.๔ – ม.๖ ท่ีได้เข้าร่วมหรือ
ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก (เขตพื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน) 

๕. สนองค่านิยมโรงเรียน 
DKS  มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความรู้โดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
D -  Development  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
K - Knowledge and learning  มีความรู้และการเรียนรู้อย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
S - System  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ. 

 
๖. กลยุทธ์โรงเรียน  

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา.  



๖๐ 

 

 
 

๗. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 ข้อท่ี   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ข้อท่ี  ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

     ข้อท่ี  ๓.๒  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

๘. วัตถุประสงค์   
๘.๑  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงานห้องสมุด               
๘.๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน  

และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 

 ๘.๓  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย สามารถ
นำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

 ๘.๔  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

๙.  เป้าหมาย  
๙.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  

  ๙.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
  ๙.๑.๒ คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ีปรึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๙.๒  ด้านผลลัพธ์ (Ouctcomes)      
๙.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรักการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงาน

ห้องสมุด ในระดับดีขึ้นไป 
 ๙.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน  

และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ในระดับดีขึ้นไป 

๙.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย 
สามารถนำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน 

๙.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในระดับดีขึ้นไป 
 ๙.๒.๕ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน ในระดับดีมากขึ้นไป 
 



๖๑ 

 

 
 

๑๐. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ช่วงท่ี ๑ ( ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ) 
  ช่วงท่ี ๒ ( ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ) 
 

๑๒. วิธีการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) 

๑.๑ ประชุมวางแผนการดำเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยกำหนดเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของกิจกรรม 
๑.๒ ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมตามแผนเพื่อการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการใน
การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับ
ความสำเร็จของกิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 

 
มี.ค.๖๓ 

 
ครูอ้อมใจ 
ครูรัตนา 

๒ ขั้นดำเนินงานตามแผน (Do) 
๒.๑ บูรณาการกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน โดย
ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและงานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
วิธีดำเนินงาน 
❖ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีหน้าเสาธง และใน

รูปแบบของแผ่นพับ ในการรับสมัครนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประจำปี 
๒๕๖๓ 

❖ จัดกิจกรรมการแข่งขัน การประกวดจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก ในแต่ละระดับช้ัน ท้ังระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยกำหนดเวลาในการจัดทำ ๖  ช่ัวโมง 

❖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก ตรวจผลงานนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ในระดับช้ัน ม.ต้น และ ม.ปลาย 

❖ ประกาศผลการแข่งขันให้นักเรียนได้รับทราบท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 

❖ จัดทำเกียรติบัตร ทำการมอบเกียรติบัตร และ
ของรางวัลให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลท่ีหน้าเสาธง  

 
พ.ค.๖๓ 

 
ก.ค.๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ครูอ้อมใจ 

 
ครูอ้อมใจ 
ครูรัตนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ ๒ บันทึกการอ่าน 
วิธีดำเนินงาน 
❖ นักเรียนบันทึกการอ่านลงในสมุดบันทึกการอ่าน

ของโรงเรียน (เล่มสีแดง) 
❖ นักเรียนสรุปสาระสำคัญท่ีได้จากเรื่องท่ีอ่าน 

พร้อมท้ังบอกเหตุผล  ข้อคิดท่ีได้จากการอ่าน  
และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมท้ังบอก
ท่ีมาของเรื่ อง ให้ ชัดเจน  ถูก ต้อง ครบถ้ วน 
สมบูรณ์ 

❖ เมื่อนักเรียนทำการบันทึกการอ่านของตนเอง
แล้วเสร็จในแต่ละครั้ง/สัปดาห ์ให้ครูท่ีปรึกษา     

      ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของแต่ละระดับช้ัน ครู         
      บรรณารักษ์ และผู้ปกครอง ลงนามรับรองการ  
      อ่านในแต่ละเรื่องให้เป็นปัจจุบัน ทุก ๆ สัปดาห์   
      โดยกำหนดให้นักเรียนบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ  
      ๒ เรื่องขึ้นไป 
กิจกรรมที่ ๓ ประกวดยอดนักอ่าน ยอดนักยืม 
วิธีดำเนินงาน 
❖ บันทึกสถิติการอ่านของนักเรียนและผู้เข้าใช้

บริการในการยืม – คืน หนังสือตลอดปีการศึกษา 
❖ ติดตามตรวจสอบ สรุปผลการคัดเลือกนักเรียนท่ี

มีคุณสมบัติครบถ้วนจากกิจกรรมบันทึกการอ่าน 
โดยร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาและครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยในการคัดเลือกนักเรียนยอด
นักอ่านประจำห้องเรียน 

❖ จัดทำเกียรติบัตร ทำการมอบเกียรติบัตร และ
ของรางวัลให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลท่ีหน้าเสาธง 

พ.ค.๖๓-ก.พ.
๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.๖๓-ก.พ.
๖๔ 

 

 
ครูอ้อมใจ 
ครูรัตนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูอ้อมใจ 
ครูรัตนา 

 
 

 กิจกรรมที่ ๔ สัปดาห์ห้องสมุด 
วิธีดำเนินงาน 
❖ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีหน้าเสาธง และใน

รูปแบบของแผ่นพับ ในการรับสมัครนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๓ 

❖ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ตลอดท้ังสัปดาห์ ในช่วง
เดือนมกราคม ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.ค.๖๔ 
 

ครูรัตนา 



๖๓ 

 

 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
และ มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกิจกรรมการ
แข่งขัน ดังนี ้
➢ แข่งขันเปิดพจนานุกรม 
➢ แข่งขันเขียนคำยาก 
➢ แข่งขันคำคม 
➢ การประกวดคัดลายมือ 
➢ การประกวดอ่านคำยาก 
➢ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว 
➢ การอ่านทำนองเสนาะ 
➢ การประกวดวาดภาพ 

❖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดในแต่ละ
กิจกรรม และตรวจผลงานนักเรียนผู้เข้าร่วม
แข่งขัน ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

❖ ประกาศผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรมให้
นักเรียนได้รับทราบท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์งาน
ห้องสมุด 

❖ จัดทำเกียรติบัตร ทำการมอบเกียรติบัตร และ
ของรางวัลให้กับนักเรียนท่ีได้รับรางวัลท่ีหน้าเสาธง 

 กิจกรรมที่ ๕ ห้องสมุดเครือข่ายสายใยพี่น้อง 
วิธีดำเนินงาน 
❖ นักเรียนยุวบรรณารักษ์และครูบรรณารักษ์ จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคล่ือนท่ีไปยังโรงเรียน
เครือข่ายในเขตพื้นท่ีในชุมชน และการมอบ
หนังสือเล่มเล็กโดยผลงานนักเรียน เพื่อปลูกฝัง
และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน 

พ.ย.๖๓ 
 

ครูรัตนา 

 กิจกรรมที่ ๖ เล่านิทานเพื่อน้อง 
วิธีดำเนินงาน 
❖ นักเรียนชุมนุมนักเล่านิทานน้อยร่วมกับนักเรียน

ยุวบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมออกสู่ชุมชน เล่า
นิทานเพื่อน้องให้กับเด็กนักเรียนท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพื้นท่ี เพื่อสร้างความสนุกสนาน 
และส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายมี
นิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น 
 

ธ.ค.๖๓ ครูอ้อมใจ 
ครูรัตนา 



๖๔ 

 

 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๓ ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
❖ ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
❖ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการ

ดำเนินงาน 
❖ รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.๖๔ ครูอ้อมใจ 

๔ ขั้นสรุป ปรับปรุง และพัฒนา (Action) 
❖ กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานใน

ครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนางานในปีต่อไป 

❖ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.๖๔ ครูอ้อมใจ 

 
๑๓. งบประมาณที่ได้รับตามโครงการ    ๑๔,๐๐๐ บาท  ใช้จริง ๑๔,๐๐๐ บาท  

๑๔. ผลการดำเนินงาน 

           บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพราะ.........................................................................................         

          ทำได้ครบทุกกิจกรรม 
    ทำไม่ได้ครบทุกกิจกรรม เพราะ................................................................................................ 
 

๑๕. การประเมินผลโครงการ 
      ๑๕.๑  ด้านผลผลิต (Outputs)  ได้ผลการดำเนินงาน ดังนี ้
               ๑๕.๑.๑ นักเรียนทุกระดับช้ัน ร้อยละ  ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

     ๑๕.๑.๒ คณะครูทุกคนในบทบาทครูท่ีปรึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

      ๑๕.๒  ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
     ๑๕.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๘๒ มีนิสัยรักการอ่าน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและงาน

ห้องสมุด อยูใ่นระดับดีมาก 
       ๑๕.๒.๒ นักเรียนร้อยละ ๘๓ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน การเขียน  

และการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล อยูใ่นระดับดีมาก 
     ๑๕.๒.๓ นักเรียนร้อยละ ๘๔ รู้จักเลือกอ่านหนังสือท่ีดี มีประโยชน์อย่างหลากหลาย  

สามารถนำไปพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกความรู้จากเรื่องท่ีอ่าน ตามความคิดของนักเรียน อยูใ่นระดับ
ดีมาก 
      ๑๕.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๘๓ มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อยูใ่นระดับดีมาก 



๖๕ 

 

 
 

      ๑๕.๒.๕ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน อยูใ่นระดับดีมาก 

      ๑๕.๓. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
       โครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
โดยให้นักเรียน คณะครู และผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน  จำนวน ๑๐๐ คน มีผลการประเมินเป็นรายการ
ดังนี ้

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน (จำนวนนักเรียน) ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
สรุปผลการ
ประเมิน ระดับ 

๕ 
ระดับ 

๔ 
ระดับ 

๓ 
ระดับ 

๒ 
ระดับ 

๑ 
๑. กิจกรรมท่ีจัดมีความน่าสนใจ ๕๔ ๔๒ ๔ - - ๔.๕๐ มากท่ีสุด 
๒. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

๔๔ ๕๕ ๑ - - ๔.๔๓ มากท่ีสุด 

๓. กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการอ่าน 

๖๖ ๓๑ ๓ - - ๔.๖๓ มากท่ีสุด 

๔. . กิจกรรมมุ่งเน้นให้อ่านหนังสืออย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน  

๕๔ ๔๒ ๓ ๑ - ๔.๔๙ มากท่ีสุด 

๕. กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านหนงัสือ
ได้หลายประเภท 

๕๓ ๔๐ ๗ - - ๔.๔๖ มากท่ีสุด 

๖. นักเรียนอ่านหนงัสือได้คล่องและเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่านได้ดี 

๖๓ ๓๑ ๖ - - ๔.๕๘ มากท่ีสุด 

๗.  นักเรียนได้นำความรู้ท่ีได้จากการอ่าน
ไปทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในชุมชน
ได้ 

๖๐ ๓๗ ๓ - - ๔.๕๗ มากท่ีสุด 

๘.  นักเรียนนำความรู้ท่ีได้จากการอ่านไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

๕๓ ๔๐ ๗ - - ๔.๔๖ มากท่ีสุด 

๙. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัด
กิจกรรม 

๖๖ ๒๕ ๙ - - ๔.๕๗ มากท่ีสุด 

๑๐. ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจาก
กิจกรรม 

๖๙ ๒๗ ๓ ๑ - ๔.๖๔ มากท่ีสุด 

เฉลี่ย ๕๘.๒  ๓๗ ๐.๒ ๐.๑ ๐ ๔.๕๓ มากท่ีสุด 

 
  การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ในครั้งนี้ นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ  มากที่สุด  มีค่าเฉล่ีย ๔.๕๓  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มากท่ีสุด จำนวน



๖๖ 

 

 
 

ท้ังหมด  ๑๐  ข้อ และข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ๓ ลำดับ คือ ข้อ ๑๐) 
ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรม(ค่าเฉล่ีย ๔.๖๔)  รองลงมาคือข้อ ๓) กิจกรรมเน้นให้นักเรียน
เห็นความสำคัญของการอ่าน (ค่าเฉล่ีย ๔.๖๓) และข้อ ๖) นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องและเข้าใจเรื่องท่ี
อ่านได้ดี (ค่าเฉล่ีย ๔.๕๘) ตามลำดับ  
 
๑๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
       ๑๗.๑ งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการแข่งขัน  และของรางวัลสนับสนุนกิจกรรม มีไม่
เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม  เนื่องจากว่าเป็นกจิกรรมท่ีต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนในเรื่อง
ของวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการแข่งขันค่อนข้างมาก 
       ๑๗.๒ ครูท่ีปรึกษามีภาระงานมาก  ขาดการติดตาม และกระตุ้นนักเรียนในเรื่องของการอ่านยังไม่
เป็นปัจจุบัน  ทำให้ภาระงานของนักเรียนค่ังค้างในตอนปลายภาคเรียน ส่งผลทำให้ผลงานบันทึกการ
อ่านของนักเรียนไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
       ๑๗.๓  ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยังขาดการติดตาม  ดูแลนักเรียนในเรื่องการอ่าน
ค่อนข้างน้อย  เนื่องจากมีภาระงานมาก ท้ังในเรื่องการเรียนการสอน และงานพิเศษอื่นๆ 
        ๑๗.๔ นักเรียนบางส่วนไม่ตระหนัก ไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน และคิดว่าเป็นภาระงานท่ีไม่
มีผลต่อคะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 
 
๑๗.  แนวทางการแก้ปัญหา 
       ๑๗.๑ เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม “การประกวดจัดทำหนังสือเล่มเล็ก” 
เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนให้ความสนใจค่อนข้างมาก และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ในการอ่านของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน 
และเป็นรูปธรรม 
      ๑๗.๒ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ควรสร้างความตระหนักให้
นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญของการอ่าน และถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายโรงเรียนท่ีทุกคนควรปฏิบัติและให้ความสำคัญ เพราะเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ๑๗.๓ กำหนดให้กิจกรรม “บันทึกการอ่าน”  เป็นส่วนหนึ่งในการวัดและประเมินผลในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมาก
ยิ่งขึ้น  อีกท้ังยังส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
 
๑๘.  ความต่อเนื่องของกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป 
               ดำเนินการต่อไป   ควรยกเลิก 
 
  
 



๖๗ 

 

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   ลงช่ือ.............................................ผู้ติดตาม 
         (นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน)             (......................................................) 
   ............/.........................../.................           ............./.........................../................. 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ     

        (นางสุพัตรา  นาแพร่) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการโรงเรยีน 

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

.................................................................................................................................................................... 
ลงช่ือ 

        (นายสงกรานต์  บุญมี) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

 
 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
 
 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อำเภอภกูามยาว  จังหวัดพะเยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



๗๐ 

 

 
 

คำนำ 
  
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ กลยุทธ์ นวัตกรรม การบริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ D.K. STEP MODEL มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 ขอขอบคุณหัวหน้างานแผนงาน และงบประมาณ คณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ท่ีได้มี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และขอให้ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานต่างๆ 
ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป  

                                                         

 

 

                                                                                    (นายสงกรานต์ บุญมี) 
                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 



๗๑ 

 

 
 

สารบัญ 

 

   เร่ือง                                                                         หน้า 

๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม     ๑ 
๒. การบริหารการจัดการโดยใช้นวัตกรรม DKS STEP MODEL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ๕ 
๓. การบริหารงานวงจรคุณภาพ PDCA        ๘ 
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕                                                        
    และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ แนวทางจัดการศึกษา    ๑๔ 
๕. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) และตัวชี้วัดความสำเร็จ                        
โรงเรียนมาตรฐานสากล         ๑๗ 
๖. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒๒ 
๗. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม      ๒๕ 
๘. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๓      ๓๐ 
๙. คู่มือการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓     ๓๓ 
๑๐. ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓      ๔๐ 
๑๐. คู่มือการเขียนแบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๕๐ 
๑๑. คู่มือการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ๕๔ 
๑๒. ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ๕๙ 

  ภาคผนวก          ๖๘ 
- นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข 



๗๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


