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 แบบเสนองาน/โครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ชื่องาน/โครงการ  โครงการต้านทุจริตศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  2   โครงการหลักที ่  8 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  .............. 
  ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  ......1...... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมคา่นิยม 12 ประการ ข้อที่  12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร    
งาน /  กลุ่มสาระ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม         
กลุ่มบริหาร  งานวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ 17 พฤษภาคม  2565 – 31 มีนาคม  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา  
ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  รายวิชาเพิ่มเติม  
“การป้องกันการทุจริต” ขึ้น  และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  เมื่อวันท่ี  22  
พฤษภาคม  2561  และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการ
กระท าทุจริตในลักษณะต่าง ๆ  ท้ังทางตรงและทางอ้อม  ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต  ความส าคัญของการ
ต่อต้านทุจริต  รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 

ดังนั้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการตามนโยบายและได้วางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้และได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-6  ซึ่งจัดในคาบประชุม
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ระดับของทุกระดับช้ันเรียน  เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  มีคุณธรรม  
จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจต่อปัญหาการทุจริตในกลุ่มของเด็กและเยาวชน  ท าให้เยาวชน
ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 

 2.  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 3.  เพื่อใหผู้้เรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต   

4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีความพอเพียง  มีความโปร่งใส  ต่ืนรู้  มุ่งไปข้างหน้าและมีความเมตตาเอื้อ
อาทรต่อผู้อื่นบนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต 

5.  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  ชุมชนและประเทศชาติ  เคารพ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น  ปฏิบัติตนตามระเบียบ  กฎ  กติกา  กฎหมาย  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีในการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุช้ินงานท่ีได้/ระบจุ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพนุพินพิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทุก
คนผ่านเกณฑ์การประเมนิหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

                  3.1.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา 
3.1.3 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต  มีความ  STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตและเป็นพลเมืองท่ีดีรับผิดชอบต่อสังคม  

3.1.4 รายงานผลการประเมิน โครงการต้านทุจริตศึกษา  จ านวน  3   เล่ม 
 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

3.2.1 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต้านทุจริตศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 81 
3.2.2 นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็นพลเมืองดีของสังคม  

 3.2.3 นักเรียนมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้จากการท างาน  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ทัศนคติเชิงบวกมีคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.2.4 ผู้เกี่ยวขอ้งหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  81   
อยู่ในระดับ ดีมาก 

(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบเุป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับผลจากงาน/
โครงการ นั้น ๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนช้ินงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 
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      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม โครงการต้านทุจริตศึกษา 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2  งานแผนงานพัสดุขออนุญาตเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 

พ.ย. 63 
- 

ม.ค. 64 

นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร   
และครูแกนน ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ก.ค. 64 

- 
ส.ค. 64 

นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร   
และครูแกนน ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1  ประเมินผลการท างานของนักเรียนในการท ากิจกรรม ต.ค. 64 นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร   

และครูแกนน ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาฯ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1  สรุป/รายงานผล  พ.ย. 64 นางสาวกชพร เพชรโสม 
 
5. งบประมาณที่ใช ้
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ        1,200      บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม
โครงการต้านทุจริตศึกษา 
 

1,200 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,200    
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6. สถานที่ด าเนินการ   

 6.1  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1,2,3  อาคารเอนกประสงค์ ริมน ้า โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
 6.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4,5,6  ห้องรวมใจรักษ์พุนพนิ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยา
คมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนผ่าน
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ต้านทุจริตศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณธรรมในการป้องกัน 
การทุจริต 
2.  สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. แบบบันทึกผลการ
ประเมินคุณธรรมในการ
ป้องกัน 
การทุจริต 
2. ข้อมูลการเข้าร่วม
กิจกรรมต้านทุจริตของ
ระดับช้ัน 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต้าน
ทุ จ ริ ต ศึ ก ษ ามี ค ว าม รู้ เพิ่ ม ขึ้ น        
ร้อยละ 81 
2. นักเรียนมีการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้จากการท างานและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน
มีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ  ทัศนคติเชิงบวกมี
คุณ ธร รม จริ ย ธ รรม และห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  81  อยู่ในระดับ ดี
มาก 
 

1. การท าใบงานกิจกรรมต้านทุจริต 
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. การประเมินความพึงพอใจ 

1. ใบงานกิจกรรมต้านทุจริต 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
รายบุคคล 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้) 

8.1 นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ทัศนคติเชิงบวก    
8.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม  ควบคู่

กับการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต  
8.3 นักเรียนมีค่านิยมท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยร้ายแรงของการทุจริตและรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย 

 
แบบประมาณการจัดซ้ือ/วัสดุ/ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

โครงการต้านทุจริตศึกษา 
 

ท่ี รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าจ้าง/ 

ค่าตอบแทน 
จ านวนเงิน 

1 กระดาษ A4  จ านวน  12  รีม ✓   1,200 
 รวม    1,200 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร) 
    15/กุมภาพันธ์/2564 

 
 
    ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   
      (นางสาวนันทิกานต์  วงศ์ค าจันทร์)                                (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 
 
 
 
หมายเหตุ แยกเป็นกิจกรรม ๆ ละ1 แผ่น  
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เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 ตามท่ีโรงเรียนได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณางาน / โครงการ / กิจกรรม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว                  
เห็นว่า งาน / โครงการ / กิจกรรม ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โรงเรียน และปรับลดงบประมาณ                                 
ตามความเหมาะสมแล้วเห็นควรอนุมัติในวงเงิน.............1,200....................บาท 

 
 

ลงช่ือ…………………………………….ประธานกรรมการ                                                            
                                                                           (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
 
 
ค าสั่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 อนุมัติงบประมาณ จ านวน............1,200..........................บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ........1,200........ บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
                                                    ลงช่ือ………………………………………….. 
                            (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
 
              อนุมัติ 
 
              ไม่อนุมัติ 
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ความสัมพันธ์สอดคล้องในการเขียนโครงการ ปี 2565 
(แต่ละโครงการเลือกกลยุทธ์ โครงการหลัก  มาตรฐานการศึกษา  ค่านิยม 12 ประการ ใหส้อดคล้องสัมพันธ์
กันมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว ) 
 

 
 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 
 
                         
โครงการหลัก 1  โครงการพัฒนางานวิชาการ (ด้านการเรียนการสอน) 
โครงการหลัก ๒  โครงการค่ายวิชาการ 
โครงการหลัก ๓  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการหลัก 4 โครงการพัฒนาระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โครงการหลัก 5 โครงการรับนักเรียน 
โครงการหลัก 6 โครงการจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน 
โครงการหลัก 7 โครงการเศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา 
โครงการหลัก 8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
โครงการหลัก 9 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงการหลัก 10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
โครงการหลัก 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 
โครงการหลัก 12 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โครงการหลัก 13 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
โครงการหลัก 14 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ 
โครงการหลัก 15 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ้งเสิร์ฟเวอร์ 
โครงการหลัก 16 โครงการทัศนศึกษา 
โครงการหลัก 17 โครงการพัฒนาบุคลากร 
โครงการหลัก 18 โครงการจัดจ้างบุคลากร 

  โครงการหลักของโรงเรียน 

 กลยุทธ์ของโรงเรยีน 



 9  
 

โครงการหลัก 19 โครงการด้วยรักและห่วงใย 
โครงการหลัก 20 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
โครงการหลัก 21 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
โครงการหลัก 22 โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
โครงการหลัก 23 โครงการบริการส่ืออุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 
โครงการหลัก 24 โครงการส าหรับห้องเรียนพิเศษ 
 
 
 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มคีวามรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
                                   
                                                 ค่านิยม 12 ประการ              
 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถกูต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม 
เมือ่มีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 โครงการหลัก 1 
 โครงการหลัก 2 
 โครงการหลัก 3 
 โครงการหลัก 4 
 โครงการหลัก 5 
 โครงการหลัก 6 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

  ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์กับโครงการหลัก 
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โครงการหลัก 7 
 โครงการหลัก 8 
 โครงการหลัก 9 
กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 โครงการหลัก 10 
 โครงการหลัก 11 
 โครงการหลัก 12 
 โครงการหลัก 12 
 โครงการหลัก 14 
 โครงการหลัก 15 
 โครงการหลัก 16 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการหลัก 17 
 โครงการหลัก 18 
 โครงการหลัก 19 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

โครงการหลัก 20 
 โครงการหลัก 21 
 โครงการหลัก 22 

โครงการหลัก 23 
 โครงการหลัก 24 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                          มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                          มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                          มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
                          มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                          มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
คล 

 

 

 

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
อำนวยการคล 

 

 

 

  กลุ่มบริหารงานบริหารท่ัวไป
อำนวยการคล 
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โรงเรียนพุนพนิพทิยาคม สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนพุนพนิพทิยาคม 


