
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าป ี
ปีการศึกษา  2564 

 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ค าน า 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564              

ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ของโรงเรียนตลอดจนผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โรงเรียนได้ยึดแนวนโยบาย ทิศทางในการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   และยึดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะท างานทุกกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับนี้ 
จะเป็นคู่มือในการตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ท่ีวางไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
        คณะผู้จัดท า 
          งานนโยบายและแผนงาน 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564              
ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                  
การประชุมเม่ือวันท่ี     มีนาคม พ.ศ. 2564  ได้พจิารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา                    
ปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย เพชรบูรณ์ 

1) เห็นชอบในการก าหนดแนวทางของการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และได้ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหมวดเงินงบประมาณรายจ่าย 

2) เห็นชอบได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  นี้ได้ 
3) เห็นชอบในหลักการท่ีโรงเรียนมีความจ าเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และนโยบายเร่งด่วน 
 

 
 
 
 
     

 
 
 
 

              (นายวิพากย์  โรจนแพทย์) 
                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

             โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 สถานท่ีต้ัง  เลขท่ี 99/9 หมู่ 5 ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  67110 
 พื้นท่ี   เนื้อที่ 191 ไร่ 57 ตารางวา 
 โทรศัพท์  0-5682-4544 
 โทรสาร   0-5682-4300 
 ช่ือ Website  http://www.kanchanapisek.ac.th 
 สังกัด   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ตราประจ าโรงเรียน  รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง พระปรมาภไิธยย่อ ภปร.  
                                 อยู่ใต้พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง  แถบโบสีน้ าเงินตัดขอบสีเหลืองทอง 
                                         มีช่ือเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์”  
                                         ตัวอักษรสีเหลืองทอง ใต้พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. 
 
 
 อักษรย่อโรงเรียน กภ.พช. 
 ค าขวัญโรงเรียน รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ 
 ปรัชญาโรงเรียน สร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าวิชา  สามัคคี  ภักดีชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 คติพจน์โรงเรียน อก ต   ทุก กฏ    เสยฺ โย  ความช่ัวไม่ท าเสียเลยดีกว่า 
 สีประจ าโรงเรียน  น้ าเงิน – ทอง 
     น้ าเงิน    หมายถึง  องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย 
     ทอง       หมายถึง  สีประจ าพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ 
               พลอดุลยเดชฯ รัชกาลปัจจุบัน 

 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ 
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http://www.kanchanapisek.ac.th/


 
ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบรูณ์ 
 เนื่องในมหาวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดต้ังโรงเรียนในเขตการศึกษาต่างๆ อีก 8 โรงเรียน โดยใน
ระหว่างท่ีรอพระราชทานช่ือ ได้ต้ังช่ือโรงเรียนท้ัง 9 โรงเรียน นี้ เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2538 ว่าโรงเรียน                    
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี แล้วมี                 
ช่ือจังหวัดต่อท้าย จึงได้ช่ือว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                              
ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์” ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมงคลนาม เมื่อ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2538 ว่า                    
“โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์” 
 เปิดท าการสอนต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม 2538 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน               
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้ใช้อาคารเรียนและหอพักเป็นการช่ัวคราวในขณะนั้น เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
ประเภทประจ าท้ังหมด สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันท่ี 6 มีนาคม 2540  
 เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานท่ีต้ังจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงได้
ด าเนินการย้ายสถานท่ีท าการเมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน ณ สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 99/ 9 หมู่ 5 
ต าบลน้ าชุน อ าเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ 191 ไร่ 57 ตารางวา เบอร์โทรศัพท์ 0-5682-4544 
เบอร์โทรสาร 0-5682-4300  
 วันท่ี  20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียน            
การสอน ยังความปล้ืมปิติยินดีแก่ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นล้นพ้น 
 ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  ประเภทประจ า
และไป-กลับ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  
เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให ้โรงเรียน                 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ 
สุภาพสตรี  วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริการจัดการอย่างมีส่วนร่วม ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
 
ผู้บริหารต้ังแต่ก่อต้ังถึงปัจจุบัน 
  นายชัยณรงค์   เทียนสีม่วง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2538   
ถึงวันท่ี  15  ธันวาคม  2545    
  นายฉกรรจ์   แน่นอุดร  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วันท่ี 15  ธันวาคม 2545  
ถึง วันท่ี  4  ตุลาคม  2547 
  นายเสนาะ  อั้งเอย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  
วันท่ี 5 ตุลาคม 2547 ถึง วันท่ี 21 ธันวาคม 2547 
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    ดร. พีรพัฒน์   วัชรินทรางกูร ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วันท่ี 22  ธันวาคม  2547   

ถึง วันท่ี  11  ธันวาคม  2555 
 นายคมสัน   สีป้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  
วันท่ี 12  ธันวาคม   2555  ถึงวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2556 
 นายจงรัก เกตแค  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 ถึง 30 
กันยายน 2562 
 นายคมสัน   สีป้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  
วันท่ี 1  ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี  24 พฤศจิกายน  2562 
 นายพีระวัตร   จันทกูล  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562                    
ถึง ปัจจุบัน 
 

สภาพและความพร้อมของบุคลากร 

บุคลากรสายบริหารในปัจจุบนั 
1. นายพีระวัตร   จันทกูล               ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
2. นางรุ่งนภา      ขวัญพรม             รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นายวิพากย์  โรจนแพทย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นางชูจิตร  ภาคกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นางชัชวาล  มงคลวัจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
5. นายภัทรดร  พุทธนุรัตนะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นางแขก  บุญมาทัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. นางบังอร  พุทธา   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
9. นายธิติสรณ์  ศรีธาดา   ผู้แทนครู   กรรมการ 
10. นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
11. นางสาวจิราพร เทืองน้อย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
12. ว่าท่ี ร.ต.อลงกฎ แซมสีม่วง  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
13. พระปริยัติพัชราภรณ์     ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
14. พระครูพัชราภรณ์    ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
15. นายพีระวัตร   จันทกูล     ผู้อ านวยการโรงเรียน           กรรมการและ 
                                                                                                        เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
1. นายพีระวัตร             จันทกูล    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางรุ่งนภา       ขวัญพรม         รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน 
3. นายสมาน  ดอนชมไพร  ครู    กรรมการ 
4. นางสุจีลักษณ์            จิระเดชประไพ  ครู    กรรมการ 
5. นางสกุลดารา  กองแก้ว   ครู    กรรมการ 
6. นางชุลีพร  หม่องอิน  ครู    กรรมการ 
7. นางนันทิยา              ค าสิงห์   ครู    กรรมการ 
8. นางรัตมณี  แสงสีดา   ครู    กรรมการ 
 
ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ผู้บริหาร/ข้าราชการครู 56 56 47 

พนักงานราชการ 2 2 2 
ครูอัตราจ้าง 16 8 11 
ลูกจ้างประจ า 2(มาช่วยราชการ1) 2(มาช่วยราชการ1) 2(มาช่วยราชการ1) 
พนักงานขับรถ 1 - - 
นักการภารโรง 9 3 4 
พนักงานซักรีด 5 4 4 
ยามรักษาการณ์ 3 2 2 

รวม 94 75 70 

 



จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่งวิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษา และเพศ  
ปีการศึกษา 2564 
 

ประเภท 

จ านวนข้าราชการ 
 

รวม 
 
ช 

 
ญ 

ต าแหน่งวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
ไม่มี 
วิทยา
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ
พิเศษ 

ตรี โท เอก 

ผู้อ านวยการ 1 1 - - - 1 - - - - 1 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 

ภาษาไทย 6 1 5 - - 6 - - 3 3  
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
5 2 3  - 5 - - 4 1 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 1 - - 4 - - 1 3 - 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
11 3 8 1 3 7   5 6 - 

คณิตศาสตร์ 2 - 2 - - 2   1 1 - 
ภาษาต่างประเทศ 8 2 6 1 2 3   2 6 - 
การงาน อาชีพ 4 - 4 - - 4 - - 1 3 - 

ศิลปะ 3 2 1 - - 3 - - 2 1 - 
แนะแนว  1 - 1 -  1 - - - 1 - 
ห้องสมุด 1 - 1 - 1 - - - - 1 - 

รวม 47 14 33 2 6 34 - - 19 27 1 
 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามปีการศึกษา 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 57 65 34 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 77 58 74 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 61 79 58 

รวม ม.ต้น 195 202 166 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 48 67 57 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 54  49 67 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 70  52  48 

รวม ม.ปลาย 172 169 172 
รวมทั้งสิ้น 367 370 338 
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ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามจ านวนนักเรียนประจ า และนักเรียน ไป-กลับ ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น ประจ า ไป-กลับ รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 15 17 2 - 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 40 25 3 6 74 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 30 19 6 3 58 

รวม ม.ต้น 85 61 11 9 166 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 22 33 1 1 57 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 32 21 7 7 67 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 20 24 3 1 48 

รวม ม.ปลาย 74 78 11 9 172 
          รวมทั้งสิ้น 338 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2564 

 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ประเทศ และของโลก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเป็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้นดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  Development  Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital  Technology ) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand  4.0  
 

เป้าประสงค์ 
เพื่อให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้

ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง

วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  

หรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริต 

คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน 

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผูเ้รียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
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3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพื้นท่ีชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และน า 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษา 
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 

ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และ 

ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 

Education) , หลักสูตรระยะส้ัน 
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3. สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมนิระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 
International Student Assessment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้รู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย  4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใชพ้ัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดย 

เน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่ 
หลากหลาย เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

                           ฯลฯ 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดังนี้ 
2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รบโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสรมความประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ี 

ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็น
ต้น 

2.2 ส่งเสรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง  
เ ช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance learning information 
technology :DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และส่ือ 

การเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 

ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียน 

ท่ีประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
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1.5 ส่งเสรมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ  

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ี 
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ ์
ปีการศึกษา 2564 

  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
          ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. ส่่งเสริม สนับสนุ่น พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะ    
วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติทีดีต่อชาติบ้านเมืองและคุ่ณลักษณะในศตวรรษท่่ี 21  

2. ส่่งเสริ่ม สร้่างโอกาส ลดความเหล่่ือมล้ า ให้่นั่กเรี่ยนในระด่ับการศ่ึกษาข้ันพื้นฐานได่้รั่บการศ่ึกษา       
    ท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

          3.   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ    
               เศรษฐกิจพอเพียง 
          4.   ส่่งเสริ่ม สนั่บสนุ่น พั่ฒนาครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษาให้่เป็่นมื่ออาช่ีพอย่่างมี่คุ่ณภาพ  
          5.   ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ  
                ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุ่ณลักษณะในศตวรรษท่่ี 21 
เป็นบุ่คคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองท่ีดี  

2. นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 

3. ครู่มีความเช่ียวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ การ
จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  
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4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
5.  ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุ่คคล คิดเชิงกลยุ่ทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง

วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 6.  โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง 
7.  โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน    มี

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 8.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 
 

กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ      
 กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ  
นโยบาย/จุดเน้น 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

     จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารท่ัวไป 
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  

     จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

     จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
     จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด

การศึกษา 
     จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 

จัดการ 
    จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญตามสมรรถนะ 

มาตรฐานและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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              จุดเน้นที่ 8 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  มีระบบบริหารจัดการการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี 
 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 จุดเน้นที่ 9   ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
                 จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “๑ ครู ๑ นวัตกรรม            
การจัดการเรียนรู้” 
                 จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ              
การเรียนรู ้
นโยบายที ่3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
                จุดเน้นที่ 12 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
                จุดเน้นที่ 13 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
              จุดเน้นที่ 14 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพและการมีงานท ามี
ความพร้อมในการแข่งขัน 
              จุดเน้นที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายจัดการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2564 

  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้น านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มาก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนท่ีจะ
น าไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้าง

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมก้าวสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล พัฒนา

คุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก  
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล เทิดทูนสถาบัน กตัญญู  

บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

3.  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

4.  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



สภาพความส าเร็จของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2564 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้ 
โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ 
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ 
ผู้อื่น 
6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการตามจินตนาการ 
7. ผู้เรียนมีการวางแผนการท างานและ 
ด าเนินการจนส าเร็จ 
8. ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9. ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
10. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและ 
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ี 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 
12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ 
ผู้เรียน 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมี 
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น 
6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสร้างผลงานจากการเข้าร่วม 
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
นันทนาการ ตามจินตนาการ 
7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีการวางแผนการท างานและ 
ด าเนินการจนส าเร็จ 
8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
10. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
11. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
12. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินงาน
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
13. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 



กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
ผู้เรียนทุกคน 
14. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และส่ือต่าง ๆ รอบตัว 
15. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ 
เพิ่มเติม 
16. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
17. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน 
18. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ี 
อ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือ 
เขียนตามความคิดของตนเอง 
19. ผู้เรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล 
ประกอบ 
21. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
22. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
23. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ 
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
24. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
25. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
26. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

14. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และส่ือ 
ต่าง ๆ รอบตัว 
15. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียนและต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
18. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม 
ความคิดของตนเอง 
19. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าเสนอวิธีคิด วิธี 
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
20. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
21. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 
21. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
22. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ 
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
23. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
24. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
25. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏบิติังาน 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา 
4. ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบท 
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู้ 
5. ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการ 
สอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
6. ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ 
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ 
ปรับการสอน 
8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี 
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัด 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ 
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
11. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ี 
เกี่ยวข้อง 

1. จ านวนกิจกรรมและผลการด าเนินการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ร้อยละของครูท่ีมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 
ผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
3. ร้อยละของครูท่ีมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของผู้เรียน 
4. ร้อยละของครูท่ีมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ี 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 
สติปัญญา 
5. ร้อยละของครูท่ีมีความสามารถในการใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
6. ร้อยละของครูท่ีมีวัดและการประเมินผลการเรียน 
การสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 
วิธีการท่ีหลากหลาย 
7. ร้อยละของครูท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไข 
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย 
ความเสมอภาค 
8. ร้อยละของครูท่ีครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ 
การสอน 
9. ร้อยละของครูท่ีครูมีการจัดการเรียนการสอนตาม 
วิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
10. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการสนับสนุน 
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
11. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการนิเทศ 
ภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ 
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 



กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี 
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ 
ถนัด ความสามารถและความสนใจ 
3. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีการจัดท าและด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร 
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
7. สถานศึกษามีการน าผลการประเมิน 
คุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานประจ าปี 
ท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
9. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม 
พิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
10. สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุตาม 
เป้าหมาย 

1. จ านวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับท้องถิ่น 
2. จ านวนรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือก 
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 
3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการ 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
5. จ านวนโครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการ 
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. แผนงานและผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
7. ผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกและ 
การน าไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
8. มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
9. โครงการ / กิจกรรมและผลการด าเนินการพิเศษเพื่อ 
ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 
การศึกษา 
10.มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

 



 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ 
น าเสนอผลงาน 
2. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดท่ีให้บริการ 
ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วน 
ร่วม 
3. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง 
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้ 
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง 
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
4. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่ง 
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ 
จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรของสถานศึกษา รวมทัง้ผู้ท่ี 
เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้เทคโนโลยีในการ 
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
3. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม 
4. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการส่ือ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

               1.1 ความสามารถในการอ่าน  เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
               1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา 
               1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
                1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน หรือการท างาน 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2.2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.4 สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                1. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                   2.1 การวางแผนพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย
และด าเนินการอย่างเป็นรูปแบบ 
                   2.2 การวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                   2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
                   2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
               4. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
                1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
                2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 
                3. การตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
               การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงรายรับเงิน  บกศ. ค่าใช้จ่ายเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

( ยกเว้น  ม.1 – ม.6  ห้องเรียนกีฬา ) 
ท่ี รายการ  อัตราจัดเก็บ จ านวนเงิน 

ม.ต้น ม.ปลาย รวม(คน) คน/ภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 รวมทั้งส้ิน 
1 ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ

และห้องเรียนพัดลม 
 
95 

 
96 

 
191 

 
1,000 

 
191,000 

 
191,000 

 
382,000 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ท่ีเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 

 
95 

 
96 

 
191 

 
1,000 

 
191,000 

 
191,000 

 
382,000 

3 ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 
(ยกเว้น นักเรียนไป-กลับ) 
 

 
75 

 
77 

 
152 

 
1,000 

 
152,000 

 
152,000 

 
304,000 

รวม 534,000 534,000 1,068,000 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 2 แสดงรายรับเงิน  อุดหนุนรายหัว และเงินอุดหนุนนักเรียนเรียนฟรี 15 ปี  ม.1 – ม.6    ปีการศึกษา  2564 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
 

ท่ี รายการ จ านวนนักเรียน เงินอุดหนุน/คน/ภาคเรียน จ านวนเงิน ม.ต้น จ านวนเงิน ม.ปลาย รวมเงิน 
ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียน1 ภาคเรียน2 ภาคเรียน1 ภาคเรียน2 

 
1 

 
เงินอุดหนุนรายหัวจัดการเรียนการสอน 

 
166 

 
171 

 
1,750 

 
1900 

 
290,500 

 
290,500 

 
324,900 

 
324,900 

 
1,230,800 

2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี          
 2.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 166 171 210 230 34,860 34,860 39,330 39,330 148,380 
 2.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 166 171 450 500 74,700 - 85,500 - 160,200 
 2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 166 171 440 475 73,040 73,040 81,225 81,225 308,530 
 2.4 ค่าหนังสือเรียน          
 1) ช้ัน  ม.1 33 - 764 - 25,212 -   25,212 
 2) ช้ัน  ม.2 76 - 877 - 66,652 -   66,652 
 3) ช้ัน  ม.3 57  949 - 54,093 -   54,093 
 4) ช้ัน  ม.4 - 58 - 1,257 - - 72,906  72,906 
 5) ช้ัน  ม.5 - 65 - 1,263 - - 82,095  82,095 
 6) ช้ัน  ม.6 - 49 - 1,109 - - 53,232  53,232 
      619,057 398,400 739,188 445,455 2,202,100 



 

 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ได้รับจัดสรร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงการ     กิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                    ประจ าปีการศึกษา 2564                     

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวิชาการ/โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย เพชรบูรณ์ 

 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 

ช่ือ-สกุล นางสกุลดารา  กองแก้ว  โทรศัพท์ 091- 8433979 

โทรสาร.................................... E-mail : skuldara@kanchanapisek.ac.th 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม ่ (    )  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ 1 ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 (ระบุ
ว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมายที่ 12 

                คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21  
                สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
                 มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

                ในศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

                โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  เปลี่ยนบทบาทของครูให้เป็นครูยุคใหม่  ท่ีมุ่งสร้างระบบการศึกษาเพ่ือ 

                 ความเป็นเลิศทางวิชากรระดับนานาชาติ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
               กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดเวลา ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ 21  ที่รองรับดิจิทลัแพลตฟอร์ม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2 แผนระดับที่ 2 

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่11 

                      คนไทยทกุช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน ร่างกาย สติปัญญา 

                      และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง 

                      ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

                     กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับ 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
                      ส่งผลใหค้นไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย  
                      สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม  เปน็ผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู ้
                      อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต                         
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 

 1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
                       ด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ 1.3  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

               และ การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ 

               และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา          

               มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  

               มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

               มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3และอนุรักษ์ภาษา 

            ท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี            
             ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด 
               ของตนเอง 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

         เรื่องที ่1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรยีนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับใหม ่และกฎหมายล าดับรอง 

         ประเด็นปฏิรูปที ่1.3 : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้     
                                      ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

กิจกรรม 1 การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 

คนไทยมีศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดมีข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่
จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที ่21 



          วิธีการ 

1) ศึกษาและก าหนดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง รวมถึง  

Digital literacy,Global awareness, Financial economic business and entrepreneurial literacy, Civic literacy, 

Health literacy และ Environmental literacy 

                 2) ก าหนดกรอบการด าเนินการในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 

                 3) ยกร่างข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรม 2 การจัดท าดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย (Thailand Lifelong Education Index: TLEI)  มีการ
พัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทยผลการด าเนินการตามดัชนีมีระดับเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

          วิธีการ 

1) ศึกษาวิจัยสร้างตัวชี้วัดเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 

(Thailand Lifelong Education ndicators) โดยใช้วิธี multi-dimensional measurement ครอบคลุมประเด็น 

อาทิ การเข้าถึงองค์ความรู้ ผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบ PISA ผู้ส าเร็จการศึกษาในการอบรมอาชีพดัชนีการ
อ่านหนังสือของคนไทย ดัชนีการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคคล เป็นต้น 

                2) พัฒนาแบบส ารวจตามตัวชี้วัด และทดสอบแบบส ารวจ 

                3) น าร่องส ารวจดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย และปรับปรงุ 

                4) จัดท าการส ารวจเพ่ือจัดท าดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 
 

กิจกรรม 3 การบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือดาวเทียมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) สสวท. สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณา
การ การด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 

                วิธีการ 

1) จัดท าข้อเสนอว่าด้วยบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทหน้าท่ี 

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยลด
บทบาทการสั่งการและควบคุมจากส่วนกลางกระจายอ านาจในสถานศึกษาและหน่วยงานระดับ
จังหวัดสามารถบริหารจัดการให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นในพ้ืนที่ได้โดยตรง และเน้นการ
ประสานการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) สสวท.เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความชัดเจนต่อการบูรณาการ ด าเนินการ
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) จัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง กศน. กับหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ โดยมุ่งให้การศึกษากับ                 
กลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะจัดทeเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการน้ัน 

3) จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการประกอบอาชีพหรือเพ่ือการมีทักษะชีวิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของชุมชน โดยเพ่ิมขีดความสามารถของ
หน่วยงานและบุคลากร ศธ. (สอศ. กศน.)จ านวนผู้จบการฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น 

4) ปรับบทบาท กศน. ให้เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าการเป็นผู้จัด และทบทวน 



ศักยภาพและการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. 

5) จัดท าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตก าหนดคุณภาพ การพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร กศน. และหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้องมีแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ก าหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร 

6) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดเป็นต้นแบบ ในการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียน โดยมุ่งให้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 

7) รวบรวม และผลิตสื่อและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปกศน. และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจ านวนสื่อและเทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ 

 
 

8) พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษาให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน กศน.  

สทช.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจ านวนผู้เข้าชม(เรตต้ิง)สถานีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

9) จัดท าแผนที่ สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเชื่อมโยง  

ตามบริบทและความต้องการ ศธ. (สกศ.กศน. สพฐ.)สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติมีแผนที่
สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้สาหรับการวางแผน (School Mapping) ของแต่ละพ้ืนที่ 
 

กิจกรรม 4  ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

                วิธีการ 

1) ออกแบบและจัดท าระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ศธ. 

 (สกศ.กศน. สอศ.) รง. (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)มีระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน 

2) จัดท าข้อก าหนดสมรรถนะอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมเติมให้ครบตามความต้องการ สกศ.  

 (NQF)TPQI กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรฐานอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพครบถ้วนตามความต้องการของ
ภาคเอกชน 

3) พัฒนาระบบสะสมผลการเรียน (Credit BankSystem) เพ่ือรับรองความรู้ของบุคคล  

เชื่อมโยงเข้าสู่การศึกษา ให้ได้คุณวุฒิการศึกษาศธ. (สกศ.กศน. สพฐ.)มีระบบสะสมผลการเรียน 

(CreditBank System) 

                     4) ทดสอบระบบ/น าร่องตามสาขาอาชีพปรับปรุงและน าไปใช้  
  
 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
            1. คนไทยมีศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด 

            2. มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 

            3. เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

            4. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

                           และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความชัดเจนต่อการบูรณาการด าเนินการ 

            5. ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาสามารถนามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี 
                         ประสิทธิภาพ 



 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
        (1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2  

              เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 
         (2) เป้าหมายรวม 

               ที ่2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

               ที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 

                          ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
               นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 

              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับวัตถุประสงค ์๓.๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและ    
              รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 

              วัตถุประสงค ์๓.๔.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ 

              ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
       (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
               นโยบายที่ 3.7.1 การเสริมสร้างความมัน่คงของมนษุย์  

          (3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์

       การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนด 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังน้ี 

        1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามคัค ีมีความปลอดภัยในการดารงชีวิต 

มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

        2) ตัวชี้วัด 

                (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

                (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 

       3) กลยุทธ ์

               (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคค ีสังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 

อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน 

จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 

              (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

           (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและ 

มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนมี
ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของ
ประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

        
 



 

                     (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร 

และผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและบูรณาการการ
วางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) หน้า 16 
          (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 

           (6) ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสงัคม องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน 

โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริม 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย 

รายได้ที่ทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและย่ังยืน 

  
แผนระดับที่ 3 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัว  ผู้อื่นและสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  
             นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวโนม้

การพัฒนาของประเทศ   
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  ท่ีสอดคล้องกับ

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

ตัวชี้วัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)   
2. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

4. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

5. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู ้

 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

 
 
 



 
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ัง ของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการด้าน

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของประชาชน  
 

ตัวชี้วัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนร้่อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่ององมือในการ จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภค ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม   

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี
เขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพฒันาเป็นหนว่ยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอือ้หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับส่ิงแวดล้อม   

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

5. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า งานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  



6. ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand 4.0 

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานท่ัวไป  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล   
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้ในการเพื่อ 

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
2.  สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน

ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  



7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform)เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

          นโยบายที ่1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ    

                 จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหาร
ท่ัวไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
                 จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
                จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการบริหารงาน” 
                จุดเน้นที่ 4  ส่งเสริมการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด
การศึกษา 
                จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                จุดเน้นที่ 6  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
 นโยบายที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนากรจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                  จุดเน้นที่ 8  ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active  Learning 
         จุดเน้นที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ 1 ครู 1 นวัตกรรมการ 
จัดการเรียนรู้ 
        จุดเน้นที่ 10  ส่งเสริมและพัฒนาการให้ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
           นโยบายที่ 3 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ  
         จุดเน้นที่ 11  เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับช้ัน 
         จุดเน้นที่ 12  เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
         จุดเน้นที่ 13  เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตัวเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมี
งานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน  
 
 
 
 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  รอยละ 80 นักเรียน มีการส่ือสารภาษาอังกฤษและส่ือสารภาษาที 3 ได้ ในระดับ ดี 
          2.  รอยละ  80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มวิทยาการค านวณเฉล่ียต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 
 3. ร้อยละ 80  นักเรียนได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะด้าน Digital  Lileracy อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับดี  
 4. ร้อยละ 80  นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานและมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ระดับดี ขึ้นไป 
 5.ร้อยละ 80  นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืององชาติและพลเมือง
โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ในระดับ ดี 
 

มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 
            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
 เมื่อโลกก าลังหมุนช้าลงด้วยวิกฤติจากโรคโควิด-19 การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในภาคการศึกษาท้ังใน
ไทยและต่างประเทศ หลังจากท่ีองค์การอนามัยโรคประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดร้ายแรง เนื่องจาก
การแพร่ระบาดท่ีกระจายไปในหลายประเทศท่ัวโลกแล้วนั้น หนึ่งในวิธีการรับมือกับการระบาดคือ Social 
distance หรือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม เพื่อป้องกันการระบาดจากคนสู่คน ซึ่งมาตรการ Social 
distance นี้ได้ส่งผลอย่างมหาศาลกับทุกวงการทุกภาคส่วน ในวงการการศึกษาท้ังในไทยและต่างประเทศ มีการ
น าระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้ เพื่อด าเนินการเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้ 
เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนท่ีสถานศึกษา เช่น การเรียน
การสอนผ่านทางโทรทัศน์ (Education Channel) การศึกษาผ่านทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสอนทางไกลเพื่อรองรับกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมีการปิดสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นานาประเทศท่ัวโลก ต่างให้ความส าคัญกับการท าให้การเรียนการสอน
เดินหน้าต่อไปได้เดินไม่หยุดชะงัก ซึ่งทางออกก็คือ ระบบการศึกษาทางไกล ภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมมากมาย โดยประเทศส่วนใหญ่ จะใช้อินเทอร์เน็ตและแพล็ตฟอร์ม ออนไลน์ เข้ามาช่วยในเรื่อง
นี้  ขณะเดียวกัน แทบทุกประเทศยังมุ่งสนับสนุนให้คุณครูและผู้สอนใช้แอปพลิเคช่ันต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ส่ือสารกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงช่วยในการถ่ายทอดบทเรียนหรือบันทึกบทเรียน ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่ง 
พึ่งพาส่ืออย่างอื่น นอกจากนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น บทบาทของโรงเรียนถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นสูงสุด ในฐานะตัวกลางและผู้ประสานงานในการคิดกลยุทธ์ช่วยส่ือสาร ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ัง
ผู้ปกครองและนักเรียน  



จากการขยายระยะเวลาปิดภาคเรียนเพราะไวรัส  COVID-19  ย่อมส่งผลกระทบต่อก าหนดการเรียนการสอน
ของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากช่วงเวลาท่ีต้องปิด  คาบเกี่ยวกับช่วงการสอบเข้าศึกษาของเด็กนักเรียนใน
ระดับช้ันต่างๆ โรงเรียนจึงต้องมกีารปรับก าหนดตารางการสอนใหม่ท้ังหมด โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ขึ้น โดยจัดการนัดแนะกับเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดระยะเวลาตารางการเรียนใหม่เพื่อให้
ชดเชยในส่วนท่ีต้องหยุด  
                ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ประจ าปีการศึกษา 2564  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยท่ีหลากหลาย และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพในการท างาน
ท่ีสูงขึ้น  โดยเฉพาะทักษะในเรื่องดิจิทัล 
 

2. วัตถุประสงค์ 

         2.1 เพ่ือให้คร-ูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         2.2 เพ่ือสนองนโยบายการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จ านวน  80  คน 
       3.1.2 นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จ านวน  338  คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 3.2.1  คร ู– บุคลากร และนักเรียน ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 3.2.2 ผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏทิินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 
3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

4. กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

5. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 

6. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา 

7.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

8. กลุ่มสาระฯศิลปะ 

9. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

 

ส.ค. /ตลอดปีการศึกษา 2564 

       ตลอดปีการศึกษา 2564 

มิ.ย.,ก.ค. 2564 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

ธ.ค. 2564 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

ตลอดปีการศึกษา 2564 

ธ.ค.,64 ,ก.พ.65 

ก.ค.64 ,ก.พ.65 
 

นางสกุลดารา กองแก้ว 

 

นายสมาน    ดอนชมไพร 

นางจุรีพร    ศรีธาดา 

นายธิติสรณ์ ศรีธาดา 

นางนาที      เทียนเหลือ 

นายชัชนท    รีรมย์ 

นส.ตรึงใจ เกียรติกิตติกุล 

นางรัตมณี   แสงสีดา 

นส.พจนารถ  แก้วยศ 

นางนาทกัญญา  นงภา 
 

 



 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ            416,754             บาท    

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

1.การบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 
3. กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์

4. กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

5. กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 

6. กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา 

7.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

8. กลุ่มสาระฯศิลปะ 

9. กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 326,754. 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

   326,754. 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,754.   416,754.  

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
6. คร-ูบคุลากร และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัย เพชรบูรณ์  ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ครู  – บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิ เษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์   ไ ด้รับการพัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ              (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสกุลดารา  กองแก้ว)                                               (นางรุ่งนภา  ขวัญพรม) 
ต าแหน่งครู ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ               รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  

 

                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นายพีระวัตร  จันทกูล) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



โครงการ               สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 

ช่ือ-สกุล นายสมาน   ดอนชมไพร   โทรศัพท์  0832151895 

โทรสาร.................................... E-mail : ………………………………………………………………………..……………………… 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม ่ (  /  )  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา 2564 

...................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 1 ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 (ระบุ
ว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (1.1) เป้าหมาย  

                อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างย่ังยืน  

                มีสมดุล 

  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

                อย่างต่อเน่ือง 

         (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

                จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจแหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะจ านวนเมืองที่
ได้รับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ส่งผลให้ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 

1.2 แผนระดับที่ 2 

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การท่องเท่ียว 
   (2) เป้าหมายที่ เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

       (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯจ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง  
                     สร้างสรรค ์โรงเรียนสามารถจัดพ้ืนที่ตามศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ 

       (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม. 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อยการท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค ระบบนิเวศสร้างความหลากหลาย 

                     ด้านท่องเท่ียว    

                (๒) เป้าหมายของแผนย่อย รายได้จากการท่องเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของ 

                     ประเทศ 



 

 1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
         (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
                    ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 

      (2) ขั้นตอนการด าเนินการ 

                     การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ     
                     ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

                      ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

       (3) กิจกรรม ท าสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษจัดการขยะมูลฝอย 
        (4) เป้าหมายของกิจกรรม   ท าสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง 

                 สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 

แผนระดับที่ 3 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            นโยบาย สพฐ. ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ที1่   

             1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                      

                      ตัวชี้วัดที่ 4     นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชมุชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน 

การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

 

นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

          นโยบายที1่ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

           จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 

                                 ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาด้วยเครือข่าย    
                                               ความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 
                มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 



กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

  การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่รวมทั้งห้องเรียนที่สนับสนุนการเรียนในยุคไทยแลน 4.0 ซึ่งสถานศึกษา
ได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาโดยปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องส านักงาน ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โต๊ะ เก้าอี้ 
ป้ายนิเทศต่างๆ  ห้องน้ าให้เอื้อต่อการใช้และจัดกระบวนการเรียนการสอน  มีความปลอดภัย สะอาด คงทนถาวร ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพพร้อมการบริการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
เห็นควรจัดให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้พร้อมต่อการการเรียนรู้และรองรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1  เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องส านักงาน ห้องเรียน  ห้องเรียนปฏิบัติ ห้องเรียนโต๊ะ เก้าอี้   ห้องน้ า ให้เอื้อต่อการใช้
และจัดกระบวนการเรียนการสอน   
       2.2 เพ่ือพัฒนาอาคารเรียน ห้องส านักงาน ให้มีความสวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย  และคงทนถาวร 

       2.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้พร้อมต่อการการเรียนรู้และรองรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 
       2.4 การบริการในกลุ่มงานบริหารทั่วไปตามศักยภาพพร้อมที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  
  ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องส านักงาน ห้องเรียน  ห้องเรียนปฏิบัติ ห้องเรียนโต๊ะ เก้าอ้ี   ห้องน้ าระบบไฟฟ้า 
ให้เอื้อต่อการใช้และจัดกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมให้พร้อมต่อการการเรียนรู้และรองรับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ในชุมชน ร้อยละ80 

       3.2 เชิงคุณภาพ 

                     อาคารสถานที่ ห้องส านักงาน ห้องเรียน  ห้องเรียนปฏิบัติ ห้องเรียนโต๊ะ เก้าอี้   ห้องน้ าระบบไฟฟ้า ให้เอื้อต่อ
การใช้และจัดกระบวนการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมให้พร้อมต่อการการเรียนรู้และรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 

ร้อยละ80 

 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏทิินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่@  ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมระบบไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 3 ความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 

กิจกรรมที่ ๔ ซ่อมอาคารเรียน ห้องน้ า 
กิจกรรมที ่๕ พัฒนางานสารบรรณ 
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๗ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ ๘ งานอนามัยโรงเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา64 
ตลอดปีการศึกษา64 
ตลอดปีการศึกษา64 
ตลอดปีการศึกษา64 
ตลอดปีการศึกษา64 
ตลอดปีการศึกษา64 
ตลอดปีการศึกษา64 
ภาคเรียนละครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา64 
 

นายสมาน  ดอนชมไพร 
นายสมาน  ดอนชมไพร 

นายสมาน  ดอนชมไพร 
นายสมาน  ดอนชมไพร 
นางลัดดาวัลดอนชมไพร 
นางลัดดาวัลดอนชมไพร 

นางลัดดาวัลดอนชมไพร 
นางสาววิชิตา  โฉมอุดุม 



 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ                41,600   บาท    

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่@  ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมระบบไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 3 ความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 

กิจกรรมที่ ๔ ซ่อมอาคารเรียน ห้องน้ า 
กิจกรรมที ่๕ พัฒนางานสารบรรณ 
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๗ งานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

กิจกรรมที่ ๘  งานอนามัยโรงเรียน 
 

9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
1,600 

  9,000 
9,000 
9,000 
9,000 
2,000 
1,000 
1,000 

 
1,600 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,600      41,600     

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

กิจกรรมที่@  ซ่อมแซมระบบน้ าประปา 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมระบบไฟฟ้า 

กิจกรรมที่ 3 ความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 

กิจกรรมที่ ๔ ซ่อมอาคารเรียน ห้องน้ า 

 

กิจกรรมที่ ๕ พัฒนางานสารบรรณ 
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๗ งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

การสังเกตสอบถามและการ
ติดตามการใช้ห้องและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

การสังเกตสอบถาม 

    แบบสอบถาม 
- แบบประเมินการพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           7.1  อาคารเรียนมีห้องเรียน และห้องเรียนปฏิบัติการห้องน้ าพร้อมใช้จัดกระบวนการเรียนการสอน 
           7.2  สภาพแวดล้อมมีความสวยงาม  สะอาดคงทนถาวร  ปลอดภัย  ต่อนักเรียนและ พร้อมต่อการการเรียนรู้และรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน 
           7.3 การบริการงานบริหารทั่วไปมีความพร้อมมากข้ึน 
 

 



 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ              (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายสมาน   ดอนชมไพร)                                               (นางรุ่งนภา  ขวัญพรม) 
ต าแหน่งครู ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป               รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  

 

                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นายพีระวัตร  จันทกูล) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการ     พัฒนาบุคลากร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั  เพชรบูรณ์ 

 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 

ช่ือ-สกุล   นางนันทิยา    ค าสิงห์       โทรศัพท์  081-9532974 

โทรสาร   056-824544        E-mail : bobnan@hotmail.co.th 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม ่     ( )   ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ปีการศึกษา  2564 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 1 ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 (ระบุ
ว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

  (1.1) เป้าหมาย ข้อ 2.1  
                        ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

                        ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส    

 (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อ 4.5  
                         บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง  

                         มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  ข้อ 4.5.2  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน  
                         มีคุณธรรม และมีการพัฒนา ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ   

          (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                          โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารอบด้าน มีความรู้ ความสามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน สู่ครูมืออาชีพ  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) 
 

1.2 แผนระดับที่ 2 

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ข้อ (20) ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (2) เป้าหมายที่  1  
                      บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตัวชี้วัด  ระดับความ 

                       พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ85 

           (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

                        โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารอบด้าน มีความรู้                
                        ความสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  



                        สู่ครูมืออาชีพ  
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 5 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (1) แนวทางการพัฒนา แผนย่อย ข้อ 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้
                       ความสามารถ สูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
                       มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาครัฐให้มสีมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช ้

                       ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ ความคิดในการท างาน 

                       เพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ  

                       ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ 

                       เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ  
                       มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วน 

                       อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิด รับชอบและความสจุริต  
                       ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดใน การ 

                       กระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจน 

                       ส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้องและ                     
                        มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         (2) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม   
                       จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

          (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โครงการพัฒนาบุคลากร เป็นการ พัฒนาครูและบุคลากร 

                       ทางการศึกษารอบด้าน มีความรู้ ความสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และได้รับการ 

                       พัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน สู่ครูมอือาชีพ และสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 

1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

                 1. การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

       2. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ 
       3. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 

         (2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1. ด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

              2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

              3.ปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและประเมินพัฒนาการเรียนรู้เป็น 

                       หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

                   4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

                   5. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ  และระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

                   6. พัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

            7. ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 

 (3) กิจกรรม  
   กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนแนวทางการ จัดการเรียนรู้ในบริบท 
                                     “การศึกษาในยุค Thailand  4.0”  



กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมศาสตร์พระราชา  
กิจกรรมที่ 3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 

กิจกรรมที่ 5   การส่งเสริม  สนับสนุนสื่อ   เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 7  งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 8  ท าเนียบบุคลากร 

 

 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
             พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของบุคลากร ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ และ
การศึกษาในบริบท “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จาก
การพัฒนาสมรรถนะมาปฏิบัติได้จริง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน แบบบูรณาการกับสังคม ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 (1) วัตถุประสงค์ที่  
               1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มรีะเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

              1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทาง
สังคมที่มคีุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

(2) เป้าหมายรวมที ่

       คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

(3) ยุทธศาสตร์ที ่ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง มีสุขภาวะที่ดีข้ึน คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

  (3.1) แนวทางการพัฒนาท่ี  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ
วินัย และจิตสาธารณะ  
          (3.1) แนวทางการพัฒนาท่ี  พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

         ( 3.1)  แนวทางการพัฒนาท่ี  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง 

เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 



     (4) ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

   (4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ลดปัญหาความ เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้ม ีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

     (4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี  การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยให้การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา  
ให้ทุนการศึกษา ต่อระดับสูง 

         (4.3) แนวทางการพัฒนาท่ี การกระจายการให้บรกิารภาครัฐทัง้ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ พัฒนาระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   
        (4.4) แนวทางการพัฒนาที่ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 

ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ องค์กรการเงินของ
ชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าท่ีทั้งการให้กู้ยืมและ การออม และจัดต้ังโครงข่ายการเงิน
ฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
 

1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
 (1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ          
 (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  2 

 (๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามัคคี มคีวามปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วมและ 

         มีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

 (4) ตัวชี้วัด 

  1) ระดับการเสริมสร้างความสามคัคีของคนในชาติ  

  2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภาคประชาสงัคม และ 
ประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 

 (5) กลยุทธ์ 

  (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน จังหวัด ภาค และ ประเทศชาติ ใหเ้ป็นเครือข่าย
สนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนระดับที่ 3 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์     
                  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะการเรียนรู้   
                       หรือ ผู้อ านวยการ การเรียนรู้ 
                   7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง 

                                  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวชี้วัดที ่         
                   6 .ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต 

                        อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

                  7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการ  
                      เรียนรู้  หรือผู้อ านวยการ การเรียนรู้ 
 

นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
 

             นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                   จุดเน้นที่ 7 สง่เสริมพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะมาตรฐาน และมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

                    จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริม และพัฒนาให้ครูใช้ สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

                  ตัวชีว้ัดที่ 14 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

                   ตัวชี้วัดที่ 22  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

 

มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 
               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  
                                ข้อยอ่ยที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน TEPE 

                                 ข้อย่อยที่ 7 พัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC 

                                 ข้อย่อยที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง LOGBOOK 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

กลยุทธ ์                     

                 ยุทธวิธีที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน  

 

 



 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ว่า “มั่นคง มั่นคั่ง 
และย่ังยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ และเพ่ือเป็น
การสนองต่อนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  
ในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  จึงได้มีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมศักยภาพในการผลักดันเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการแข่งขันและการก้าวไปสู่ครมูืออาชีพทางการศึกษา
ในระดับสากล ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง 
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท า
หน้าที ่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม  และสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธ์ิ  ของผู้เรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จึงจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะของ
บุคลากร ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ และการศึกษาในบริบท “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาสมรรถนะมาปฏิบัติได้จริง  เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างาน แบบบูรณาการกับสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน การได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในประเทศ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน 
โดยน าสิ่งที่ได้พบเห็นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติงานสู่ครูมืออาชีพมีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  2. เพ่ือเป็นการสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู ้  
  

3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
             3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรมีความรู้ มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
และมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง เหมาะสมและเพ่ิมพูน ประสบการณ์ด้านการพัฒนาตนเองและด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือประสบความส าเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืน  จ านวน  80  คน 
              3.1.2  สรุปผลการด าเนินงาน  
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

   3.2.1 ข้าราชการครูและบคุลากรในโรงเรียนได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป 

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบรบิทของโรงเรียน 

             3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดีเย่ียม   



 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏทิินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนแนวทางการ 
                 จัดการเรียนรู้ในบริบท 
                 “การศึกษาในยุค Thailand  4.0”  
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมศาสตร์พระราชา  
กิจกรรมที่ 3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในประเทศ 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                  ตามสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 

กิจกรรมที่ 5   การส่งเสริม  สนับสนุนสื่อ   เทคโนโลยี 

                  ในการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการ 

                  ปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 7  งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
                  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 8  ท าเนียบบุคลากร 

 

พฤษภาคม 

 
 

พฤษภาคม 

เมษายน,ตุลาคม 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

กันยายนของทุกปี 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวพจนารถ แก้วยศ 

 
 

นางนันทิยา  ค าสิงห ์

นางนันทิยา  ค าสิงห ์

นางนันทิยา  ค าสิงห ์

 

นางสาวพจนารถ แก้วยศ 

 

นางนันทิยา  ค าสิงห ์

 

นางนันทิยา  ค าสิงห ์

 

นางสาวพจนารถ แก้วยศ 

 

 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ  จ านวน         27,700   บาท  

 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ รายการ 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่  1  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วางแผนแนวทางการจัดการเรียนรู้ในบริบท 
 “การศึกษาในยุค Thailand  4.0”  
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมศาสตร์พระราชา  
กิจกรรมที่ 3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในประเทศ 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาครูตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ 

กิจกรรมที่ 5   การส่งเสริม  สนับสนุนสื่อ   
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 7  งานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 8  ท าเนียบบุคลากร 
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,700      27,700     
 
 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
6.1  ข้าราชการครูและบคุลากรมคีวามรู้              มี
บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ และเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาตนเองและด้านการจัดการศึกษา  
6.2 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ของ
ข้าราชการครูและบคุลากรมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ
ท างานให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะให้สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือน า
โรงเรียนกาญจนาภิเษก -วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศรอบ
ด้าน 
6.3 ข้าราชการครูและบคุลากรในโรงเรียนได้รับความรู้
และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

6.4  เสริมสร้างขวัญและสร้างก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 

การตอบแบบสอบถาม 

 
 

การตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

การตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

การตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพีงพอใจ 

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบสอบถามความพีงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

   7.1 บุคลากรของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์  ได้แลกเปลี่ยนและเพ่ิมพูน    ประสบการณ์
ด้านการพัฒนาตนเอง ในการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืน 
  7.2. บุคลากรของโรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ              (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางนันทิยา   ค าสิงห)์                                                    (นางรุ่งนภา  ขวัญพรม) 
ต าแหน่งครู ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

 

                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นายพีระวัตร  จันทกูล) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

 
 
 

 



 
 
โครงการ     กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา  2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  /โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 

ช่ือ-สกุล นางสุจีลักษณ์  จิระเดชประไพ  โทรศัพท์ 096- 6788129 

โทรสาร.................................... E-mail : sujeeluk@kanchanapisek.ac.th 

ลักษณะโครงการ (    )  ใหม ่ (    )  ต่อเน่ือง 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
...................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 1 ความเชือ่มโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 (ระบุ
ว่าโครงการมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยด้านความม่ันคง) 
1.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1.1) เป้าหมายที่ 12 

                คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21  
                สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
                 มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
  (1.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

                ในศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

                โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  เปลี่ยนบทบาทของครูให้เป็นครูยุคใหม่  ที่มุ่งสร้างระบบการศึกษาเพ่ือ 

                 ความเป็นเลิศทางวิชากรระดับนานาชาติ 
  (1.3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
               กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดเวลา ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ 21  ที่รองรับดิจิทลัแพลตฟอร์ม   
1.2 แผนระดับที่ 2 

1.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   (1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (2) เป้าหมายที่11 

                      คนไทยทกุช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน ร่างกาย สติปัญญา 



                      และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง 

                      ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

                     กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือยกระดับ 

                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
                      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
                      ส่งผลใหค้นไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย  
                      สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม  เปน็ผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู ้
                      อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต                         
  (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 

 1.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  
 (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
                       ด้านการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ 1.3  การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

               และ การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

               ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ 

               และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา          

               มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  

               มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศลีธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

               มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3และอนุรักษ์ภาษา 

               ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมี  

               ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ   
               ถนัดของตนเอง 

    

ขั้นตอนการด าเนินการ 

         เรื่องที ่1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรยีนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม ่และกฎหมายล าดับรอง 

         ประเด็นปฏิรูปที ่1.3 : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้     
                                      ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

กิจกรรม 1 การจัดท าข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 

คนไทยมีศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดมีข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่
จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที ่21 

          วิธีการ 

2) ศึกษาและก าหนดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง รวมถึง  

Digital literacy,Global awareness, Financial economic business and entrepreneurial literacy, Civic literacy, 

Health literacy และ Environmental literacy 

                 2) ก าหนดกรอบการด าเนินการในการเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 

                 3) ยกร่างข้อเสนอว่าด้วยการจัดท าและเสริมสร้างสมรรถนะที่จ าเป็นของคนไทยในศตวรรษที่ 21 

 



 
 

กิจกรรม 2 การจัดท าดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย (Thailand Lifelong Education Index: TLEI)  มีการ
พัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทยผลการด าเนินการตามดัชนีมีระดับเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ 

          วิธีการ 

2) ศึกษาวิจัยสร้างตัวชี้วัดเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 

(Thailand Lifelong Education ndicators) โดยใช้วิธี multi-dimensional measurement ครอบคลุมประเด็น 

อาทิ การเข้าถึงองค์ความรู้ ผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบ PISA ผู้ส าเร็จการศึกษาในการอบรมอาชีพดัชนีการ
อ่านหนังสือของคนไทย ดัชนีการใช้อินเทอร์เน็ตของบุคคล เป็นต้น 

                2) พัฒนาแบบส ารวจตามตัวชี้วัด และทดสอบแบบส ารวจ 

                3) น าร่องส ารวจดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย และปรับปรงุ 

                4) จัดท าการส ารวจเพ่ือจัดท าดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย 
 

กิจกรรม 3 การบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือดาวเทียมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) สสวท. สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณา
การ การด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 

                วิธีการ 

10) จัดท าข้อเสนอว่าด้วยบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีบทบาทหน้าท่ี 

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยลด
บทบาทการสั่งการและควบคุมจากส่วนกลางกระจายอ านาจในสถานศึกษาและหน่วยงานระดับ
จังหวัดสามารถบริหารจัดการให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นในพ้ืนที่ได้โดยตรง และเน้นการ
ประสานการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) สสวท.เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความชัดเจนต่อการบูรณาการ ด าเนินการ
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

11) จัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง กศน. กับหน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพ โดยมุ่งให้การศึกษากับ                 
กลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่านทางไกล หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะจัดทeเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการน้ัน 

12) จัดการฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการประกอบอาชีพหรือเพ่ือการมีทักษะชีวิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของชุมชน โดยเพ่ิมขีดความสามารถของ
หน่วยงานและบุคลากร ศธ. (สอศ. กศน.)จ านวนผู้จบการฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น 

13) ปรับบทบาท กศน. ให้เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุนมากกว่าการเป็นผู้จัด และทบทวน 

ศักยภาพและการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. 

14) จัดท าแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตก าหนดคุณภาพ การพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร กศน. และหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้องมีแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ก าหนดคุณภาพการพัฒนาวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร 

 



 

15) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดเป็นต้นแบบ ในการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียน โดยมุ่งให้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 

16) รวบรวม และผลิตสื่อและเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปกศน. และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจ านวนสื่อและเทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้ 

17) พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษาให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน กศน.  

สทช.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจ านวนผู้เข้าชม(เรตต้ิง)สถานีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

18) จัดท าแผนที่ สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมาะสมและมีความเชื่อมโยง  

ตามบริบทและความต้องการ ศธ. (สกศ.กศน. สพฐ.)สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติมีแผนที่
สถานศึกษาและศูนย์การเรียนรู้สาหรับการวางแผน (School Mapping) ของแต่ละพ้ืนที่ 
 

กิจกรรม 4  ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

                วิธีการ 

4) ออกแบบและจัดท าระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ศธ. 

 (สกศ.กศน. สอศ.) รง. (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)มีระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน 

5) จัดท าข้อก าหนดสมรรถนะอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมเติมให้ครบตามความต้องการ สกศ.  

 (NQF)TPQI กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีมาตรฐานอาชีพ/คุณวุฒิวิชาชีพครบถ้วนตามความต้องการของ
ภาคเอกชน 

6) พัฒนาระบบสะสมผลการเรียน (Credit BankSystem) เพ่ือรับรองความรู้ของบุคคล  

เชื่อมโยงเข้าสู่การศึกษา ให้ได้คุณวุฒิการศึกษาศธ. (สกศ.กศน. สพฐ.)มีระบบสะสมผลการเรียน 

(CreditBank System) 

                     4) ทดสอบระบบ/น าร่องตามสาขาอาชีพปรับปรุงและน าไปใช้  
  

 (4) เป้าหมายของกิจกรรม  
            1. คนไทยมีศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด 

            2. มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 

            3. เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

            4. บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือ 

                         การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความชัดเจนต่อการบูรณาการ  
                         ด าเนินการ 

            5. ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาสามารถนามาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมี 
                         ประสิทธิภาพ 

 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
        (1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2  

              เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 
         (2) เป้าหมายรวม 

               ที ่2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

               ที่ 2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 



                          ตนเองอย่างต่อเน่ือง  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
 (1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 
               นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 

              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับวัตถุประสงค ์๓.๔.๑ เพ่ือส่งเสริมและ    
              รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 

              วัตถุประสงค ์๓.๔.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ 

              ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
       (2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  

               นโยบายที่ 3.7.1 การเสริมสร้างความมัน่คงของมนษุย์  

          (3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์

       การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนด 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังน้ี 

        1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความสามคัค ีมีความปลอดภัยในการดารงชีวิต 

มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 

        2) ตัวชี้วัด 

                (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 

                (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 

       3) กลยุทธ ์

               (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคค ีสังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา 

อย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกาลังทุกภาคส่วนต้ังแต่ระดับชุมชน ต าบล หมู่บ้าน 

จังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 

              (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

               

                   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง 

แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรบัตัวให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อัน
เกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

          (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร 

และผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและบูรณาการการ
วางแผนและการปฏิบัติงานที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นเอกภาพนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) หน้า 16 
          (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 

           (6) ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสงัคม องค์กร 



ปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน 

โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริม 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย 

รายได้ที่ทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและย่ังยืน 

  
แผนระดับที่ 3 

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

                 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัว  ผู้อื่นและสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  
             นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคล้องกับแนวโนม้

การพัฒนาของประเทศ   
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  ท่ีสอดคล้องกับ

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า  มีทักษะอาชีพท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  



6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
ตัวชี้วัด  

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)   
2. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

4. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

5. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู ้

 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

 
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ัง ของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการด้าน

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพของประชาชน  
 



ตัวชี้วัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนร้่อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่ององมือในการ จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภค ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม   

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี
เขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพฒันาเป็นหนว่ยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอือ้หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับส่ิงแวดล้อม   

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
9. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 



ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้าง จิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

5. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท า งานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  

6. ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand 4.0 

7. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานท่ัวไป  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล   
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้ในการเพื่อ 

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 



ตัวชี้วัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
2.  สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน

ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform)เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
นโยบาย ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

             นโยบายข้อที ่3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

    นโยบายข้อท่ี 5     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

จุดเน้น 

    จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารท่ัวไป 
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนางาน
วิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแขง็ 

   จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

  จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมการบริหารงาน” 
  จุดเน้นที่ 4  ส่งเสริมการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด

การศึกษา 



  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดเน้นที่ 6  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1   รอยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ  งานงบประมาณ                
งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป ส ูระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
          ตัวชี้วัดที่ 2   รอยละ  80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ  งานงบประมาณงาน 

บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป ส ูระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาที ่เข้มแข็งระดับคุณภาพ 

ดีข้ึนไป 
 

มาตรฐานการศึกษา (โรงเรียน) 
                 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากภาวะวิกฤติจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 )การปรับตัวเพื่อความอยู่
รอดในภาคการศึกษาท้ังในไทยและต่างประเทศ หลังจากท่ีองค์การอนามัยโรคประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ( covid-19 )  เป็นโรคระบาดร้ายแรง เนื่องจากการแพร่ระบาดท่ีกระจายไปในหลายประเทศท่ัวโลกแล้ว
นั้น หนึ่งในวธิีการรับมือกับการระบาดคือ Social distance หรือการเพิ่มระยะห่างระหว่างกันในสังคม เพื่อ
ป้องกันการระบาดจากคนสู่คน ซึ่งมาตรการ Social distance นี้ได้ส่งผลอย่างมหาศาลกับทุกวงการทุกภาคส่วน 
ในวงการการศึกษาท้ังในไทยและต่างประเทศ มีการน าระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้ เพื่อ
ด าเนินการเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้ เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางอื่น ๆ 
นอกเหนือจากการเรียนท่ีสถานศึกษา เช่น การเรียนการสอนผ่านทางโทรทัศน์ (Education Channel) 
การศึกษาผ่านทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสอนทางไกล
เพื่อรองรับกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องมีการปิดสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นานาประเทศท่ัวโลก 
ต่างให้ความส าคัญกับการท าให้การเรียนการสอนเดินหน้าต่อไปได้เดินไม่หยุดชะงัก ซึ่งทางออกก็คือ ระบบ
การศึกษาทางไกล ภายใต้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมากมาย โดยประเทศส่วนใหญ่ จะใช้อินเทอร์เน็ต
และแพล็ตฟอร์ม ออนไลน์ เข้ามาช่วยในเรื่องนี ้ ขณะเดียวกัน แทบทุกประเทศยังมุ่งสนับสนุนให้คุณครูและ
ผู้สอนใช้แอปพลิเคช่ันต่างๆ เข้ามาช่วยในการส่ือสารกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงช่วยในการถ่ายทอด
บทเรียนหรือบันทึกบทเรียน ขณะท่ีอีกส่วนหนึ่ง พึง่พาส่ืออย่างอื่น นอกจากนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนทางไกล
เป็นไปอย่างราบรื่น บทบาทของโรงเรียนถือเป็นส่ิงจ าเป็นสูงสุด ในฐานะตัวกลางและผู้ประสานงานในการคิดกล
ยุทธ์ช่วยส่ือสาร ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังผู้ปกครองและนักเรียน  



 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 ) ย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้น การส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอน ในด้าน
ต่างๆ  ย่อมส่งผลดีต่อส่วนรวม เพื่อเป็นการป้องกันการติดเช้ือ จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณท่ีคอยส่งเสริมสนับ
การเรียนการเรียน หรือกลุ่มบริหารงานฝ่ายต่างๆ  ในการบริหารจัดการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

        เพ่ือให้นักเรียน ครแูละบุคลากร ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งมีสุขชีวิตที่ดี 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       3.1.1 ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จ านวน  80  คน 
       3.1.2 นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จ านวน  338  คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

                 3.2.1  ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                 3.2.2 ผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

4. กิจกรรมที่ส าคัญและปฏทิินการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการตามนโยบาย 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารการเงินและบัญชี 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารงานพัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

กิจกรรมที่ 5  การประกันอุบัติเหตุ 
 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

นางสุจีลักษณ์  จริะเดประไพ 

นายประยุกต์  จิระเดชประไพ 

นายมณชัย    กองเงิน 

นางวันเพ็ญ   จุดาศรี 
นางวันเพ็ญ   จุดาศรี 
 

 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณ   105,050 บาท 
 5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังตาราง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม / รายละเอียด งบประมาณ 
รายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการตามนโยบาย 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารการเงินและบัญชี 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารงานพัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 การเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

กิจกรรมที่ 5  การประกันอุบัติเหตุ 

8,000 
1,400 

10,000 
1,400 

84,250 

  
 
 
 

84,250 

8,000 
1,400 

10,000 
1,400 

- 

 

รวมทั้งสิ้น 105,050  84,250 20,800  

 



6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้
6.1 ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีความรู้
ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน ครแูละบุคลากร ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มีสื่อการเรียนการสอน 

ที่มคีุณภาพ รวมทั้งมีสุขชีวิตที่ดี 

  
  

(ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ              (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสุจีลักษณ์   จิระเดชประไพ)                                                    (นางรุ่งนภา  ขวัญพรม) 
ต าแหน่งครู ปฏิบัติหน้าท่ี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ              รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 

                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นายพีระวัตร  จันทกูล) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการอ านวยการ 

 
1. นายพีระวัตร   จันทกูล     ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  2. นางรุ่งนภา     ขวัญพรม    รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   
   
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

1. นางสุจีลักษณ์   จิระเดชประไพ            หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางจุรีพร  ศรีธาดา    คณะท างาน 
3. นางนาทกัญญา นงภา    คณะท างาน 
4. นางสาวอรวราภรณ์    สุนลี    คณะท างาน 

  5. นางสาวณัฐพร  หินกอง    คณะท างาน 
6.หัวหน้ากลุ่มบริหาร     คณะท างาน 

  7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    คณะท างาน 
  8. หัวหน้างาน      คณะท างาน 
  9.ผู้รับผิดชอบโครงการ     คณะท างาน 
    
 
    


