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สวนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียนสารวิทยา 

 

 ป 2484 ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ตองหยุดทํา

การสอนจึงเปนเหตุใหบรรดาบุตรธิดาของขาราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตรทหารบก ไมสามารถจะ

หาท่ีเรียนได ท่ีประชุมขาราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตรมีมติเห็นพองตองกันวาควรจัดตั้งโรงเรียนข้ึน

ภายในกรมวิทยาศาสตร เ พ่ือทําการสอนเด็กเหลานั้นจึ งไดดํ า เนินการ   ขอจัดตั้ ง โรง เรียนตอ

กระทรวงศึกษาธิการ  

 ดังนั้นเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจากรมวิทยาศาสตรจึงได

ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเปนการภายในโดยใชเรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เปนสถานท่ีทําการสอน 

โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เปนเจาของ และผูจัดการ นางสํารวย อุณหะเลขกะ เปนครูทําการสอนอยู

ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตรทหารบกและไดเริ่มทําการสอนเม่ือวันท่ี  2 มิถุนายน  2487 

ป 2489 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น)เจากรมวิทยาศาสตร   

จึงไดจัดต้ังโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการและไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนราษฎรเปนการถูกตองตาม

พระราชบัญญัติใหชื่อวา  “โรงเรียนสารวิทยา”  สอนตามหลักสูตร   ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต        

ชั้นประถม ปท่ี 1-4 ประเภทสามัญ ( กอนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให

รับนักเรียนได 125 คนและใชบริเวณแผนกท่ี 6 กรมชางแสง(แปรสภาพจากกรมวิทยฯ ) ถนนพหลโยธิน

บานพักหมายเลข 9-10 เปนท่ีตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 27 คน รับนักเรียนท่ัวไป มีครูทําการสอน     

3 คน  พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เปนเจาของโรงเรียน  โดยมี ร.อ.สุวัสตร ปทมานนท เปนผูจัดการ และ       

นางจําเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ เปนครูใหญ โรงเรียนไดดําเนินการเรื่อยมา  จนถึงป 2490 จึงไดขยายชั้นเรียนถึง

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีครูทําการสอน  9  คน เปดสอนแบบสหศึกษา 

ป  พ.ศ. 2498  โรงเรียนไดขยายรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 กระทรวงศึกษาธิการได

รับรองวิทยฐานะ เทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตใหเปนหนวย สมทบสอบ และทําการสอบไล ไดเอง

ทุกชั้น 

ตอมาวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน  “โรงเรียนกองทัพบก

อุปถัมภสารวิทยา” และมีนางวนิดา  ปนเพชร เปนครูใหญแทน  นางจําเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ ครูใหญคนเดิม

ซ่ึงขอลาออกเพ่ือติดตามครอบครัวไปตางจังหวัด 

 ป  พ.ศ.  2503  โรงเรียนไดเปดทําการสอนนักเรียนเตรียมปท่ี  1  แผนกวิทยาศาสตร  และ              

ป พ.ศ. 2504 ไดขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปท่ี 2  
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  วันท่ี 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภสารวิทยา ไดรับโอนเขาสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดชื่อใหมวา “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแตป พ.ศ. 2519 จนถึงปจจุบันและ

วันท่ี 1 กรกฎาคม เปนวันสถาปนาโรงเรียน  

ผูบริหารโรงเรียนสารวิทยา   จํานวน  10 ทาน   ดงันี้ 

 

1.   นายสําราญ ดีมงคล อาจารยใหญโรงเรียนสารวิทยา  พ.ศ. 2519 - 2521  

      และดํารงตําแหนงผูอํานวยการ     พ.ศ. 2521 - 2529 

2.   นายณรงค       กาญจนานนท    พ.ศ. 2529 - 2534 

3.   นางสาวภาณี   การุณยะวนิช    พ.ศ. 2534 - 2535 

4.   นายอัศวิน       วรรณวินเวศร    พ.ศ. 2535 - 2537 

5.   นางสาวผองศรี  บัวประชุม    พ.ศ. 2537 - 2543 

6.   นายประวิทย     พฤทธิกุล      พ.ศ. 2543 - 2545 

7.   นายสรายุทธ     ฟูทรัพยนิรันดร      พ.ศ. 2545 – 2551 

8.   นายพชรพงศ ตรีเทพา     พ.ศ. 2551 – 2554 

        พ.ศ. 2559 – 2560 

9.   นายราชวัตร สวางรักษ    พ.ศ. 2554 – 2559 

10. นายประวัติ สุทธิประภา    พ.ศ. 2561 ถึงปจจุบัน 

 

 

รองผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

  รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ  

  รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป   นางสุรีรัตน    สะสุนทร 
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ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนสารวิทยา 

 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนสารวิทยา  

สถานท่ีตั้ง    2398/96  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  

     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900  

     โทรศัพท 02-940-1066,  02-5793646    

     โทรสาร  02-940-1065, 02-5799106, 02-579-3340 

     สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

     www.srv.ac.th , e-mail: srv_sara@hotmail.com 

     รหัส Student2544 / Student2551 00103002 

     รหัส O-NET 1010022018 รหัส LAS 1010720123 

     รหัส SMIS 10022018 รหัส OBEC 720123 

     รหัส E-Me 720123 

อักษรยอ    ส.ย. 

วันสถาปนาโรงเรียน   1 กรกฎาคม 2487 

ท่ีดิน     31 ไร 

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน  พระศากยมุนีศรีสาระ 

ปรัชญาโรงเรียน    สุวิชฺโช ว ชเนสุโต  “ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน” 

อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา           “ประพฤติดี  มีความรู  รักษสิ่งแวดลอม” 

เอกลักษณโรงเรียนสารวิทยา  ถ่ินสวนสวยโรงเรียนงาม 

สัญลักษณ-ตราประจําโรงเรียน  พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยูใตพระมหาพิชัยมงกุฎ 

เพลงประจําโรงเรียน   มารชสารวิทยา 

สีประจําโรงเรียน    เขียว-ขาว 

ดอกไมประจําโรงเรียน   ดอกสาละ 

แผนชั้นเรียน   12/12/10/12/12/12 

ผูกอตั้งโรงเรียน    พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต  เจากรมวิทยฯ 

ผูบริจาคท่ีดิน    กรมวิทยาศาสตรทหารบก 

ผูบริหารโรงเรียนคนแรก   นางสํารวย  อุณหเลขกะ 

ผูบริหารโรงเรียนปจจุบัน   นายประวัติ สุทธิประภา   

 

 

 

http://www.srv.ac.th/
mailto:srv_sara@hotmail.com
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ผูบริหาร และครู  

ตําแหนง 

เพศ 

รวม 

วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร 2 1 3 0 0 1 1 1 0 3 

ครู 35 93 128 24 57 11 36 0 0 128 

ครูอัตราจาง 3 6 9 3 5 0 1 0 0 9 

รวมท้ังส้ิน 40 100 140 27 62 12 38 1 0 140 

         

   

 

 

ผูบริหาร และครู 

ตําแหนง 

วิทยฐานะ 

รวม คศ.3 
รวม 

คศ.2 
รวม 

คศ.1 
รวม 

ครูผูชวย 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผูบริหาร 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

ครู 5 14 19 3 15 18 18 38 56 9 26 35 128 

รวมท้ังส้ิน 7 15 22 3 15 18 18 38 56 9 26 35 131 

 
       ขอมูล  ณ   เดือนกรกฎาคม 2561 

 

แสดงจํานวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

ประจําปีการศึกษา 2561 
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                 ท่ีมา : งานแผนงานและสารสนเทศ (DMC) 

              ขอมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน  2561 

 

 

 

 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวนนักเรียน 
รวม ชวงช้ัน 

จํานวนนักเรียน 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 12 196 266 462 

3 624 742 1,366 ม.2 12 241 266 507 

ม.3 10 187 210 397 

ม.4 12 177 271 448 

4 563 786 1,349 ม.5 12 182 245 427 

ม.6 12 204 270 474 

รวม 70 1,187 1,528 2,715  1,187 1,528 2,715 

ตารางแสดงจํานวน นักเรียน 
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ส่วนที ่ 2  สภาพปัจจุบันปัญหา 

การวเิคราะห์ผลสภาพแวดล้อม (SWOT) 

 

ปัจจยัภายนอก 

โอกาส ภาวะคุกคาม 

1. โรงเรียนไดรั้บการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและผูป้กครอง 

2. มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ และหน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐและ

เอกชนใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

3. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและเป็นแหล่ง

บริการใหก้บัชุมชน 

4. มีแหล่งสืบคน้ขอ้มูล  แหล่งเรียนรู้นวตักรรมและเทคโนโลยี

หลากหลายทั้งสถาบนัการศึกษา และองคก์รเอกชนท่ีอยูใ่กลโ้รงเรียน 

5. มีส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั อุปกรณ์การสอน หอ้งปฏิบติัการครบครัน 

6. การระดมทรัพยากรของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 

7. รายไดข้องชุมชน และผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งดี มีผล

ต่อโรงเรียน 

8. การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 

9.แนวทางพฒันาผูเ้รียนไปสู่ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

10. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ส่งผลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน 

1. บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง

เทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมต่อนกัเรียน 

2. นกัเรียนสามารถนาํนวตักรรมและ

เทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ได้

คล่องแคล่ว 

3. การใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีและแหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือการสืบคน้ขอ้มูล ส่งผลต่อการ

จดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

4. การใชโ้ปรแกรมเทคโนโลยทีั้งของครูและ

นกัเรียนขาดประสิทธิภาพ 

5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการ

พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

6. องคก์ร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ 

สนบัสนุนงบประมาณของโรงเรียน 

7. นโยบายเก่ียวกบัการกาํหนดอตัราบรรจุ การ

คดัเลือกสรรหา 
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ปัจจยัภายใน 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 

1. โรงเรียนมีการกาํหนดนโยบาย ไดช้ดัเจนโดยมุ่งเนน้คุณภาพและ

คุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชดัเจน 

3. จดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายและครอบคลุม 

4. บุคลากรมีโอกาสไดรั้บการพฒันาตนเอง อยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม 

5. เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อนกัเรียนและองคก์ร 

6. ระดมทรัพยากรช่วยสนบัสนุนดา้นการพฒันาการศึกษา 

7. โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใตค้วามถูกตอ้ง ถูก

กฎหมาย 

8. วสัดุ-อุปกรณ์ ในการจดัการเรียนการสอน มีความพร้อมและเพียงพอ 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โรงเรียนเพ่ือการพฒันา 

10. กาํหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอาํนาจเป็นหลกั ประชุม

วางแผน นิเทศ การดาํเนินกิจกรรม มีความสามคัคี เสริมแรง แรงจูงใจ 

สวสัดิการ 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐาน 

2. การจดักิจกรรมส่งเสริม พฒันาทกัษะการอ่าน

คิดวเิคราะห์และเขียน 

3. บุคลากรดา้นโสตทศันูปกรณ์ท่ีมีความสามารถ

เฉพาะทางและเพียงพอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

ทิศทางการบรหิารโรงเรียน 
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สวนที่  3  ทิศทางการบริหารโรงเรียน 

วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/กลยุทธ/จุดเนน /ยุทธศาสตร 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก. บทนํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา “รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน

ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” 

และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บ

คาใชจาย ไดมีคําสั่งไวในขอ 3 วา “ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” 

 สํานักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตระหนักถึงภารกิจท่ีสําคัญในการพัฒนาประชากรของชาติให

เปน “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวง

วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมือง

ดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และ

อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง 

เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบาย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดทําการศึกษา วิเคราะห นโยบายการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศ

ไทยบรรลุวัสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) ไดกําหนดทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโต

ของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เปนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ

พัฒนากําลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซ่ึงแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสําคัญ

ในการจัดการศึกษา ประกอบดวยหลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ

ความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ

หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งัยืน 

(Sustainable Development Goals; SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เชน คุณภาพของคน

ทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติ ดาน

สิ่งแวดลอมโดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษา

แหงชาติและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ปงบประมาร พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา

ของประเทศครั้งสําคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมายรวมถึง กลุมผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ใหมีความพรอม

ท้ังกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบ

ออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน

ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 

เปาประสงค และแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน 

 สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

ค. พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะ

วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

 4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและ

เทาเทียม 

 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ง. เปาหมาย 

 1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเรมและสรางนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและ

พลโลกท่ีดี 

 2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูท่ี

หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 
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 4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ มี

สํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

 5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและ

ผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียน

นวัตกรรม 

 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหมใชขอมูล

สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

 7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการจัด

การศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

จ. นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

 นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดดการ 

ฉ. กลยุทธเชิงนโยบาย 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

  1. บทนํา 

  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง จะเนนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษเฉพาะ ท่ีมีความลําบากในการบริหารจัดการ เชน การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอย

โอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพ่ือสรางความ

ม่ันคงของประเทศในระยะยาว 

  2. เปาประสงค 

  1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ไดรับการ

     บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

  2. เสริมสรางคุณภาพประกรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

      สูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแง เพ่ือสรางความม่ันคงของ

      ประเทศในระยะยาว 
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  3. ประเด็นกลยุทธ 

      3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

   3.1.1 ตัวช้ีวัด 

 (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน 

 (2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   

      จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสออดคลองกับสังคม 

      วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 

 (3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษา

      ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

   3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

  ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

 ภาคใต (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

  (1) การศึกษาเพ่ือสรางเสริมความม่ันคง 

  (2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 

  (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 

  (5) การศึกษาเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  ท้ังนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของมรพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

  3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ

   กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง 

   ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ 

   ตองการ 

   3.2.1 ตัวช้ีวัด 

    (1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจาการไดเขาพักในโรงเรียนท่ีมี

     หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 

    (2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการประกอบอาหารการ

     พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี อยาง 

     เหมาะสม 

    (3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ 

     ทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบท 
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    (4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมี 

     นักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับ

     การพัฒนาและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบท 

    (5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล 

     ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบัน

     ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

    (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส 

     และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมี 

     ประสิทธิภาพ 

    (7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารมี

     ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

   3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 

    (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูงในถ่ิน

     ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ตาทความจําเปนและเหมาะสม

     กับบริบท 

    (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพัก 

     นอนตามความเปนจริง และเหมาะสมกับบริบท 

    (3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 

     ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และกิด 

     จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

    (4) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น”การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี 

     เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล  

     และเกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ 

     การติดจอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website  

     Facebook และ Line เปนตน 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 1. บทนํา 

 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมาย

รวมถึง กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเปาหมาย เพ่ือใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพล

โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี

ทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
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ศตวรรษท่ี 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 

Education) 2) พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติและเปน

พลเมืองฌลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 3) พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความ

เปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 4) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และ 7) นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องง

ตลอดชีวิต 

 2. เปาประสงค  

  1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ  

   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอ  

   บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองและเปนพลเมืองของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี   

   (Global Citizen) 

  2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม

   และผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

  3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะท่ี

   จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 

   ภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา 

  4. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท้ังในดานท่ีมี

   พัฒนาการปกติและดานท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือ  

   ความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการ

   ชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 

  5. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ  

   (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ี

   สูงข้ึน หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

  6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ

   พ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภันคุกคามรูปแบบใหม 

   สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได 

 

 



หนา้ 15 
 

  3. ประเด็นกลยุทธ 

  3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

    เปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน

    ทํา (Career Education) 

    3.1.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับ 

      ทักษะการเรียนรูในสตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน 

      รายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ  

      และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

      เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี 

      ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และทักษะในการปองกันตนเอง 

      จากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

     (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองความ 

      ตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

    3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน

      ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงสรืมให

      ผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง 

      ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมูข และเปนพลเมืองดีของ

      ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ

      อาชีพตามความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม

      รูปแบบใหม 

     (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือใหเด็กไดรับการพัฒนา ท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับ 

      ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     (3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ

      จัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 

     (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ

      แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความ 

      ตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถ

      พิเศษ 

  3.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนตคิตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี 

    ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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    3.2.1 ตัวช้ีวัด  

     (1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด

      ม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     (2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมืองมี 

      หลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

     (3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด 

      กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ัน

      การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มัทีศนคติ

      ท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

     (4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง 

      รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญสของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมี 

      คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    3.2.2 แนวทางงการดําเนินการ 

     (1) สงเสริม และวนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม 

      และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

      ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

      ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง

      โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

  3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดาน 

   วิชาการนําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    3.3.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) ดานผูเรียน 

      1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

       สังคม และสติปญญา และมีความพรองท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

      2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ 

       วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

      3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน  

      4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 

      5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง  

       การอาน (Reading Literacy)  

      6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง 

       คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
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      7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง  

       วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

      8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยาง 

       มีประสิทธิภาพ 

      9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยาง 

       มีประสิทธิภาพ 

      10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัย 

       คุกคามรูปแบบใหม 

      11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

       ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากการอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 

       ท่ีผานมา 

      12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่อง

       การอานตั้งแตระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน  

       PISA 

      13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม

       แนวทางการประเมิน PISA 

     (2) ดานสถานศึกษา 

      1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการ 

       ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

      2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ  

       STEM ศึกษา 

      3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือ 

       บันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

      4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริม

       สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  

       ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 

      เพ่ือท่ีจะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

     (2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมท้ังในและนอกหองเรียนใหเอ้ือ

      ตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

     (3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบ 

      ท่ีหลากหลาย 
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     (4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเก่ียวกับการเลยงดูเด็ก 

      ปฐมวัยท่ีถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

     (5) จัดใหโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็กกอนประถม

      ใหมีพัฒนาการความพรอม เพ่ือเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

     (6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน  

      3 ดาน 

      1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 

      2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 

      3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

     (7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ

      ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

     (8) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

     (9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม

      การปฏิบัจิจริง (Active Learning) 

     (10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ  

      STEM ศึกษา 

     (11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน  

      หรือบันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

     (12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู 

      และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 

      1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

      2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

      3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

      4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

      5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

     (13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน  

      PISA ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้น 

      ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

     (14) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม

      แนวทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและผูสอน 

     (15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล

      ผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing 
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     (16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศ 

      ในแตละดาน 

     (17) สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปน 

      หองเรียนเฉพาะดาน 

     (18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 

  3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

   ไดอยางมีความสุข 

    3.4.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบ

      อาชีพ  

     (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

      พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

     (3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 

     (4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

    3.4.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิง 

      สมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

     (2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

     (3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน  

      ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 

     (4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะ

      อาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนา

      ประเทศ 

     (5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไป

      ตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย 

     (6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional 

      Learning : SEL) ในทุกชวงวัย 

     (7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

  3.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสราง

   เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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    3.5.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 

      สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 

      สิ่งแวดลอม สังคม และเรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental  

      Education Sustainable Development: EESD) 

     (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก  เพ่ือการพัฒนา 

      อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

    3.5.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญา

      ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     (2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนา

      อยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

     (3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม 

      และเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือ

      การพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 

      EESD) 

     (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ 

      การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

  3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

    3.6.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

      การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแตละระดับ 

     (2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะ 

      อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

     (3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี 

      ความสามารถพิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

    3.6.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษา 

      พิเศษ หนวยบริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ 

     (2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ 

      จําเปนพิเศษ ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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     (3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียน 

      เฉพาะความพิการ 

     (4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

     (5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน  

      การสื่อสาร การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

     (6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรีนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ 

      ดํารงชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตร

      กับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     (7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก 

      พระราชดําริฯ 

     (8) สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตามระบอบ 

      ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยืทรงเปนประมุข 

     (9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง 

      เหมาะสม และสรางสรรค 

     (10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโ,ยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ 

      ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

     (11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษ

      ในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ อ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสู

      สากล 

     (12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียน

      การสอน 

     (13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิง 

      บูรณาการ 

     (14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

      เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 

     (15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนาและ

      เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

     (16) สํารวจสภาพอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ 

      จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง 

     (17) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

      สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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     (18) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา 

      ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

      (19) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัด 

       การศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด 

      (20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกร 

       ปกครองในพ้ืนท่ี พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว

       ใหมีประสิทธิภาพ 

      (21) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัด

       การศึกษา 

  3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู

    ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม 

    ฐานความรู (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

    3.7.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 

     (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน Digital  

      Platform 

    3.7.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตาม 

      เนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประภทตาง ๆ และใหบริการ

      แกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

     (2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน

      รายบุคคล 

     (3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 1. บทนํา 

 การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต

การจูงใจ คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอยางตอเนื่อง

ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูใหเปนครูยุคใหมท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรง

ตามความตองการ เปนมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพข้ันสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน”โคช” หรือ 

“ผูอํานวยการเรียนรู” สรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ

เชียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง นอกจากนี้

มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพข้ันสูง เงินเดือน



หนา้ 23 
 

คาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ใหสามารถจูงใจบุคคลท่ีเกง ดี มีความรู มาเปนครู มีการวางแผนอัตรากําลังระยะ

ยาว (20 ป) รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง โดยนํา Digital 

Platform มาเปนเครื่องมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดทําฐานขอมูลกําลังคน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลประวัติครู 

ประวัติการพัฒนา ฝกอบรม นําไปสูการวิเคราะห วางแผนกําลังคนไดอยางตอเนื่อง 

 2. เปาประสงค 

  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 

เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 

 3. ประเด็นกลยุทธ 

  3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู

    ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

    3.1.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป 

     (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตสรรษท่ี 21  

      และสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

     (3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนา 

      คุณภาพของผูเรียน 

    3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน 

      และความตองการครู 

     (2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู 

      ใหสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

     (3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 

     (4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป 

     (5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

  3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

   วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

    3.2.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

      ครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

     (2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

      การจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

      ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
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    3.2.2 แนวทางการดําเนนินการ 

     (1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 

      ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปน 

      ระบบและครบวงจร 

     (2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร 

      ทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)   

     (3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทํา 

      หลักสูตรท่ีมีคุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 

     (4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการ 

      พัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

     (5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ  

      (Professional Learning Community: PLC) 

     (6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ

      การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผาน 

      กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning) 

     (7)  สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมี 

      ความรูทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร 

      ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 

     (8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดย

      ใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

     (9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมี

      ความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

     (10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ 

      ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

     (11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู

      ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

     (12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

      พิเศษ ตามศักยภาพของผูเนรบยแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ 

      ความพิการ 

     (13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ  

      Face-to-face Training 
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     (14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะใน 

      การจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมิน 

      จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา) 

  3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    ทุกประเภทท้ังระบบ 

    3.3.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และ

      บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

     (2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology 

     (3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน 

   3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ

      ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

     (2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

      ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

     (3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน  

      เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความ 

      ตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 

     (4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา

      ตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า 

ทางการศึกษา 

 1. บทนํา 

 การสรางโอกาสทางการศึกษา เพ่ือใหประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุมเปาหมาย ซ่ึงหมาย

รวมถึง กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศา กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล

ทุรกันดาร ไดเขาถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เนนการสรางความรวมมือกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาท้ังระบบตั้งแต

การสํามะโนประชากรวัยเรียน การรับแด็กเขาเรียน การตรวจสอบติดตามการเขาเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก

กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุงพัฒนา

สถานศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานในดานตาง ๆ สอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ 

เปนตน มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานระบบ
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งบประมาณ มาตรฐานดานความปลอดภัย และมาตรฐานดาน Digital Technology เปนตน 3) สรางความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5) นํา 

Digital Technology มาเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เปาประสงค 

  สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ

กันและลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา 

 3. ประเด็นกลยุทธ 

  3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด 

   การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 

    3.1.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา 

     (2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 

     (3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและ 

      การแนะแนวท่ีมีประสิทิภาพ   

     (4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช

     ในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ี 

     เก่ียวของ วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

     (2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน 

     (0-6 ป) 

     (3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

     ระดับพ้ืนท่ี จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 

     (4) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน

     ไดเขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

     (5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล 

     ศึกษา วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
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    3.2.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 

     (2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 

    3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบข้ันพ้ืนฐาน

     เพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

     มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพ้ืนท่ี เชน 

      1) ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน  

      อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ 

      เปนตน 

      2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      3) ดานการบริหารจัดการ 

      4) ดานงบประมาณ 

      5) ดานความปลอดภัย และ 

      6) ดาน Digital Technology 

     (2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

 3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

    3.3.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี 

     เก่ียวของทุกระดับ 

     (2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และ 

     แผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม 

     ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

     (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษา 

     แบบเรียนรวม  

    3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงาน

     ท่ีเก่ียวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

     (2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร  

     แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโบยี

     สารสนเทศและการทํางานแบบมีสวนรวม 
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     (3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวง

     เชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาใน

     ระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละ

     บุคคล 

     (4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกฝาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถ

     การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

     (5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ

     และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

    3.4.1  ตัวช้ีวัด 

     (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา 

     โดยตรงอยางเหมาะสม 

     (2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู

     อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     (3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

      ทางการศึกษา 

    3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 

     (1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาท้ังดาน

     ความเหมาะสม เพียงพอ 

     (2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง 

     (3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ 

     เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ 

     เรียนรูใหแกผูเรียน 

  3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช

   เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

    3.5.1  ตัวช้ีวัด 

     (1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอกับ 

     โครงขายอินเตอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

     (2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียนและ

     เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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    3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

     (1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ 

     และปลอดภัย 

     (2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปน 

     เครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 

     (3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน  

     Digital 

     (4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสมเพ่ือ

     เปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีพ 

     (5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และ Digital Pedagogy สําหรับครูอยาง 

     เหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนได 

     อยางมีประสิทธิภาพ 

     (6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      (Distance Learning Information Technology: DLIT) 

     (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 1. บทนํา 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเนนการพัฒนาหนวยงานใน

สังกัด ใหเปนหนวยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพปละประสิทธิภาพ 

แยกแยะบทบาทหนวยงานแตละระดับอยางชัดเจน เชน ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีทําหนาท่ีในการกํากับติดตาม เปน

หนวยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปรงใส เปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับ

วัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางาน

ท่ีเปน Digital เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลรวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง 

เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือและ

สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมี

อิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 4) 

ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ และ 5) สงเสริม 

สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยาง

เปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือ



หนา้ 30 
 

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป 

 2. เปาหมาย 

  สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาใหมี

คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

 3. ประเด็นกลยุทธ 

  3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

    พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

    3.1.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑ 

      การประเมินสวนราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

     (2) รอยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     (3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

     (4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 

      ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency   

      Assessment) 

    3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี  

      ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     (2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

     (3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา 

      พิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

     (4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนน 

      คุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ

      โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 

      Assessment) 

  3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร

    จัดการศึกษา 

    3.2.1 ตัวช้ีวัด  

     รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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    3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน 

     (1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based 

      Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

     (2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 

     (3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน  

      เครือขายเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู  

      สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

     (4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี

      ตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 

     (5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหความรู 

      ความเขาใจ และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด 

      การศึกษา 

     (6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ 

      การศึกษา 

  3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ให

    สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

    3.3.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

     (2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 

     (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 

     (4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ 

      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 

     (5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 

     (6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

    3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

     (1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบบริหารงานของหนวยงานบทบาท

      หนาท่ีท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 

     (2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัด 

      การศึกษา 4 ดาน ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหสถานศึกษานํา

      รองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 

      1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

      2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School) 
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      3) Autonomous School 

     (3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise   

      Architecture) ในฐานหนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตาม

      ใหเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 

     (4) ศึกษา วิเคราะห อกกแบบ พัฒนาDigital Technology ใชในการจัดการศึกษาท้ัง

      ระบบ (Digital Transformation) 

     (5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการ

      จัดการเรียนรู เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการ 

      จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น 

     (6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนา

      ทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 

     (7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน 

      โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ 

      โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ 

     (8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ

      ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

      การศึกษา 

     (9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

      โรงเรียนขนาดเล็ก 

     (10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย 

      เชน การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 

     (11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา 

      คาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

     (12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 

     (13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหได

      ตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการ 

      พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.4 ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

    เพียงพอ 

    3.4.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา 

      โดยตรงอยางเหมาะสม 
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     (2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู 

      อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     (3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

      ทางการศึกษา 

    3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 

     (1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาท้ังดาน

      ความเหมาะสม เพียงพอ 

     (2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง 

     (3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ 

      เหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ 

      เรียนรูใหแกผูเรียน 

  3.5 สงเวริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน

    การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data  

    เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล 

    งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการ 

    เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ 

    วิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

    3.5.1 ตัวช้ีวัด 

     (1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัด

      การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     (2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ 

      นําไปสูการวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมี  

      ประสิทธิภาพ 

    3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

     (1) พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง 

      และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหสางกระทรวงหนวยงาน

      ท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษาการพัฒนา 

      ตนเอง สุขภสพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนา

      ทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ 

      ประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจ 

      ระดับนโยบายและปฏิบัติ 
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     (2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  

      เพ่ือใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

     (3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงาน

      ของบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรท่ี 

      เชื่อมโยงกันท้ังระบบตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการ 

      พัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

     (4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแต

      ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี 

      เก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

     (5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ 

      จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

วิสัยทัศน 

 “ เปนองคกรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย ” 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี  

         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 4. สงเสริมและปลูกฝงคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

    เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 6. พัฒนาใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนมีคุณภาพ เปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

         (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 2. สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล และจัดการเรียน 

         การสอนดวย STEM EDUCATION, PROBLEM-BASED LEARNING and INDEPENDENT STUDY เปนตน 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีประสิทธิภาพ 

         ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 4. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทยและ 

         ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาค 

          ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

 1. สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง  

         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2. สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 3. สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี 

         ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
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 4. สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 

         ของไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

 6. สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

วิสัยทัศน  

 โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  กาวหนาดานเทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมดี   

ผูเรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ” 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

    ท่ีสมบูรณ  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย และรับผิดชอบตอสังคม 

2. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ 

    ตามมาตรฐานสากล สูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน 

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพ เอ้ือตอ 

    การพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 

6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูและมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

8. ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง ชุมชน และสรางภาคีเครือขาย เพ่ือสนับสนุน 

    การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

อัตลักษณโรงเรียนสารวิทยา 

“ประพฤติดี  มีความรู  รักษสิ่งแวดลอม” 

ปรัชญาโรงเรียน 

“สุวิชฺโช ว ชเนสโุต “ผูมีวิชาดี เปนคนเดนในหมูชน” 

เอกลักษณ 

“ถ่ินสวนสวย โรงเรียนงาม” 
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เปาประสงค 

1. ผูเรียนเปนผูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนเกง คนดี มีความสุข มีความรู ความสามารถตาม 

   มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเปนไทย  

   นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดํารงชีวิต 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 

   การสอนตามมาตรฐานสากล 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 

   ถนัดและความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม 

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครูและนักเรียน               

ใชในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  

   ท่ีเอ้ือตอการพัฒนานักเรียนอยางรอบดาน 

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 

7. โรงเรียนพัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

8. ชุมชน ผูปกครอง และภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

จุดเนน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

3. นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ( ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด

วิเคราะห แกปญหา ) 

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยึดม่ันการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสูความ

เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 

6. หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดการ

วัดผลและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหนาท่ี การวิจัย การสรางสรรค

นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

9. สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและ

ชุมชนกับทุกภาคสวน 
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ยุทธศาสตร 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมีสวนรวม 

5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

     

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

3.  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6.  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1.  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

3.  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4.  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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การกําหนดยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค(กลยุทธระดับแผนงาน) และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 
 

ยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม

มาตรฐานสากลเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม

ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือใหผูเรียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและศักยภาพเปนพลโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ือใหผูเรียนมคีุณธรรมจริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. รอยละของนักเรียนไดรับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. รอยละของนักเรียนมีความสามารถ

สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ล้ําหนาทาง

ความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรคและ

รวมกันรับผิดชอบตอสังคม 

3. รอยละของนักเรียนมีความรูและทักษะ

ท่ีจําเปนตามหลักสูตรมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4. รอยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตท่ีดีมีสุนทรียภาพและลกัษณะ

นิสัยดานศลิปะ ดนตรี กีฬา 

5. รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริม

และพัฒนาคณุลักษณะตามอัตลักษณ

โรงเรียน 

6. รอยละของนักเรียนผานเกณฑการ

ประเมิน คณุธรรมจริยธรรม คณุลกัษณะ

อันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

 

 

3. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

4. เพ่ือใหครูไดรับการพัฒนาตนเองพัฒนา

งานโดยใชสื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

7. รอยละของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรบัการอบรมและพัฒนาตนใหมี

ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

8. รอยละของครูจดัทํางานวิจัยในช้ันเรียน  

สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

กระบวนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญตามมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

5. เพ่ือใหสถานศึกษามีหลักสูตรท่ี

ตอบสนองกับศักยภาพของผูเรียนและ

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

9. รอยละของโรงเรียนมหีลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปน

สําคัญอยางมีประสิทธิภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

10. รอยละของนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรูเฉลีย่

ในระดับ 2.5  

 



หนา้ 43 
 

ยุทธศาสตรโรงเรียน เปาประสงค (กลยุทธระดับแผนงาน) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 

 

11.รอยละของนักเรียนไดรบัการพัฒนา

ศักยภาพดานภาษา ดานคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาระบบการบรหิารการจัด

การศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนน

กระบวนการมีสวนรวม 

 

 

 

6. เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบบริหารจัด

การศึกษาอยางมีคณุภาพดวยหลัก 

ธรรมาภิบาลเนนการมีสวนรวม 

 

 

 

 

7. เพ่ือใหมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

เขมแข็งและยั่งยืน 

 

 

12. รอยละของโรงเรียนมีการบริหารจัด

การศึกษาบรรลตุามมาตรฐานการศึกษาท่ี

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพมีระดบั

คุณภาพอยูในระดับด ี

13. รอยละของกลุมบริหารมีระบบการ

บริหารจดัการอยางมีคุณภาพบรรลุตาม

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

14. รอยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบ

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ีเขมแข็ง 

บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรฐานมคีุณภาพ

อยูในระดับด ี

5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม 

แหลงเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ิน ท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูอยางมคีุณภาพ 

8. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศ 

สิ่งแวดลอมแหลงเรยีนรูและภมูิปญญา

ทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

 

15. รอยละของสถานศึกษาการจดั

โครงการ/กิจกรรม  ท่ีสงเสริมการจัด

บรรยากาศสิ่งแวดลอม ทรัพยากร แหลง

เรียนรู วัสดุอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

16. รอยละของผูมสีวนรวมทุกภาคสวนมี

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสงเสริม

การจัดการศึกษาอยางมีคณุภาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

แผนการดําเนินงาน/โครงการ 
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แผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 

1. ประมาณการรายรับ – รายจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 

 1.1 จํานวนนักเรียน    2,717 คน 

  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  1,366 คน 

  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  1,351 คน 

 1.2 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 

  เงินอุดหนุนท่ีไดรับ        9,914,800 บาท 

 1.3 เงินรายไดสถานศึกษา 

  เงินรายไดสถานศึกษาท่ีไดรับจัดสรร              26,256,926 บาท 

 1.4 เงินงบประมาณจัดสรร ปงบประมาณ 2562 

  - กลุมบริหารวิชาการ          13,212,142 บาท 

  - กลุมบริหารท่ัวไป             4,700,981 บาท 

  - กลุมบริหารงบประมาณ            3,396,682 บาท 

  - กลุมบริหารงานบุคคล          8,722,400 บาท 

  - สาธารณูปโภค         5,500,000 บาท 

  - เงินสํารอง                       639,521 บาท 

    รวมเปนเงินท้ังส้ิน                    36,171,726 บาท  

2. การจัดสรรเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2562 

 จําแนกเปนงบดําเนินการของงานประจําและโครงการตามแผนกลยุทธ 

 2.1 เงินสํารองจาย                    639,521 บาท 

 2.2 สาธารณูปโภค            5,500,000 บาท 

 2.2 งบดําเนินการของงานประจํา          9,441,525 บาท 

 2.3 งบดําเนินการของโครงการตามแผลกลยุทธ 22 โครงการ          20,590,680 บาท 

    เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร                  36,171,726 บาท 
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3. การจัดสรรเงินกิจกรรมพิเศษ ปงบประมาณ 2562 

  ดวยการขอรับเงินระดมทรัพยากรจากผูปกครอง มีหลักเกณฑท่ีชัดเจนวา ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน แลวจึงขอความเห็นชอบจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

 เงินบํารุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร) ปงบประมาณ 2562 มี 4 รายการ ดังนี้ 

 1. คาจางครูชาวตางประเทศ    จํานวนเงิน   900  บาท 

 2. คาสอนคอมพิวเตอร     จํานวนเงิน     500 บาท 

 กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอรใหนักเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน) 

  3. คาจางครูท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  จํานวนเงิน  500 บาท  

  4. คาจางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จํานวนเงิน  600 บาท 

 5. คาสาธารณูปโภคสําหรับหองเรียนปรับอากาศ  จํานวนเงิน  600  บาท 

รวมเปนเงิน 2,500 บาท และรวมเปนเงิน 3,100 บาท สําหรับหองเรียนท่ีติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนสารวทิยา 

จําแนกตามกลุ่มบริหาร  

ที ่ กลุ่มบริหาร 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

หมาย

เหตุ 
เงนิอุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ 

1 กลุ่มบริหารวชิาการ         2,910,959         1,844,970          10,301,183      1,314,100    

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล           557,220            271,700            8,165,180                   -      

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ           111,444            326,040            3,285,238                   -      

4 กลุ่มบริหารทัว่ไป           445,776                     -              4,255,205      1,259,000    

5 ค่าสาธารณูปโภค        5,500,000          

6 *** งบประมาณสํารอง ***           389,401                     -            250,120.00                   -      

  รวม        9,914,800         2,442,710     26,256,926.00      2,573,100    

  รวมทั้งส้ิน        41,187,536        
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจําปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนสารวิทยา 

ที ่ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 
หมาย

เหตุ 
เงนิอุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ 

1 กลุ่มบริหารวชิาการ        977,920          165,100             251,000     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       153,759              7,000                 7,600     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         50,000              5,000               15,200  
 

  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์       382,000            30,000             106,400     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม       109,500              6,000                 7,600     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       441,700            20,000             260,000     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       100,000            20,000               15,200     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี       107,000            10,000             209,000     

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         89,330            60,000          2,074,166     

  งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน       179,000       1,517,870      

  งานแนะแนว           71,750                   16,017     

  งานหอ้งสมุด       146,000              4,000               38,000     

  งานทะเบียนวดัผล         90,000                60,000     

  หอ้งเรียนพิเศษ GIFTED           2,160,400         85,600    

  หอ้งเรียนพิเศษ MEP           2,325,000       361,000    

  หอ้งเรียนภาษาจีนเขม้ขน้           8,000           1,023,400     

  หอ้งเรียนภาษาเกาหลี              708,000     

  หอ้งเรียนภาษาญ่ีปุ่น           5,000              423,000     

  หอ้งเรียนภาษาฝร่ังเศส              211,200     

  หอ้งเรียนเทคโนโลย ี              390,000     

  หลกัสูตรหอ้งเรียน STEM           97,500    

  หลกัสูตรหอ้งเรียน EIS         770,000    

2 กลุ่มบริหารงานบุคคล       557,220          271,700          8,165,180     

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ         83,109          326,040          3,135,000     

  แผนงานและสารสนเทศ         28,335              150,238     

4 กลุ่มบริหารทัว่ไป       445,776           4,255,205    1,259,000    

5 ค่าสาธารณูปโภค    5,500,000          

6 *** งบประมาณสํารอง ***       389,401          250,120.00      

  รวม    9,914,800       2,442,710   26,256,926.00    2,573,100    

  รวมทั้งส้ิน 41,187,536   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 5 

งานตามโครงสรางการบริหาร 
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แผนปฏบิัตกิาร งานตามโครงสร้างการบริหาร ประจาํปีงบประมาณ 2562 

 1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

1.งานบริหารสาํนกังานวชิาการ     ครูปิยะมาศ   

2. วสัดุของใชส้าํนกังาน 87,180    ครูเฉลิมศรี   

3. งานจดัจา้ง, จดัซ่อมอุปกรณ์และครุภณัฑ ์     ครูเฉลิมศรี  

ครูชนิกานต ์  

4. งานแผนงานกลุ่มบริหารวชิาการ     ครูสุกานดา   

5. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวชิาการ     ครูสุณิสา   

ครูสชัฌุกร   

6. งานบริการเอกสารส่ิงพิมพ ์ 135,740    ครูเฉลิมศรี   

ครูอรอนงค ์  

7. งานการรับนกัเรียน หอ้งเรียนพิเศษ     ครูพฒัตวรรณ   

8. งานการรับนกัเรียน รอบทัว่ไป   30,000  ครูปิยะมาศ   

9. กิจกรรมหอ้งอดัสาํเนา 700,000    ครูเฉลิมศรี   

10.งานสาํรวจการจดัการเรียนการสอน     ครูเดียร์ 

11.หนงัสือเรียนฟรี 15 ปี     ครูอรพรรณ  

12.งานนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     ครูสุกานดา   

รวมทั้งส้ิน 922,920  30,000   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.  จดัซ้ือส่ือ – วสัดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน

และสาํนกังาน  

    1.1  หมึก – กระดาษ                   

    1.2  วสัดุอุปกรณ์สาํนกังาน 

    1.3  จดัซ่อมเคร่ืองปร้ิน 

64,859    ครูธณฐัฐา   

2.  พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ภาษาไทย    7,600  ครูธณฐัฐา   

รวมทั้งส้ิน 64,859  7,600   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

1. จดัซ้ือและสร้างส่ือการเรียนการสอน 40,000    ครูวรางค ์

2. ดูแล/รักษา/ซ่อมบาํรุงส่ือ การเรียนการสอน

วสัดุ ครุภณัฑ ์
  10,200  

ครูกมัปนาท 
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สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

รวมทั้งส้ิน 40,000  10,200   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

1. กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 200,000    ครูประภาวดี    

2. กิจกรรมซ่อมครุภณัฑ ์ 20,000    ครูประภาวดี    

3. กิจกรรมจดัซ้ือครุภณัฑ ์ 60,000    ครูประภาวดี    

4. กิจกรรมการปรับปรุงและซ่อมแซมหอ้ง

ศูนยว์ชิาวทิยาศาสตร์และหอ้งปฏิบติัการ

วทิยาศาสตร์ 

  106,400  ครูประภาวดี    

รวมทั้งส้ิน 280,000  106,400   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1. กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา 

40,000    ครูณฐัณิชา 

2. กิจกรรมจดัซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์   7,600  ครูณฐัณิชา 

รวมทั้งส้ิน 40,000  7,600   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. จดัซ้ือ Printer 15,000    ครูชุมพล   

2. จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 28,000    ครูชุมพล   

3. จดัซ้ือวสัดุทศันศิลป์ 17,000    ครูธนัยช์นก   

4. จดัซ้ือวสัดุดนตรีสากล 40,700    ครูณฐัพล  

5. จดัซ้ือเคร่ืองวงโยธวาทิต   150,000  ครูณฐัพล  

6. จดัซ้ือวสัดุดนตรีไทย 2,000    ครูฉววีรรณ   

7. จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายนาฏศิลป์ 30,000    ครูนภวรรณ   

8. จดัซ่อมเคร่ืองดนตรีสากล 70,000    ครูณฐัพล  

9. จดัซ่อมเคร่ืองดนตรีไทย 5,000    ครูฉววีรรณ   

10. จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแตง่กายวงโยธวาทิต 20,000    ครูณฐัพล  

รวมทั้งส้ิน 227,700  150,000   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และ

วสัดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

50,000    ครูทิพรว ี

2. จดัซ้ือหุ่นจาํลองการฝึก และสอนการช่วย

ฟ้ืนคืนชีพ CPR 

 20,000   ครูทิพรว ี

รวมทั้งส้ิน 50,000 20,000    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1.ซ้ือวสัดุเพ่ือการเรียนการสอนงานคหกรรม 50,000    ครูวนีฐัดา 
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2.ซ้ือวสัดุเพ่ือการเรียนการสอนงาน

เกษตรกรรม 

5,000    ครูบุญรักษา 

3.ซ้ือวสัดุเพ่ือการเรียนการสอนงานธุรกิจ 5,000    ครูพิชญสิ์นี 

4.ซ้ือวสัดุเพ่ือการเรียนการสอนงาน

คอมพิวเตอร์ 

10,000    ครูจตุพร 

5.ซ้ือวสัดุเพ่ือการเรียนการสอนงาน

อุตสาหกรรม 

5,000    ครูประทุม 

6. ปรับปรุงหอ้งคหกรรม   20,000  ครูประทุม 

7. ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์   180,000  ครูจตุพร 

รวม 75,000  200,000   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. หมึกและกระดาษ 80,000    ครูทวติย ์

2. วดัสุอุปกรณ์สาํนกังาน   14,478  ครูทวติย ์

3. ซ่อม บาํรุง วสัดุครุภณัฑ ์   10,000  ครูทวติย ์

4. กิจกรรมปรับปรุงหอ้ง 135   100,000  ครูวร์ีสุดา 

5. กิจกรรมปรับปรุงหอ้ง 131   100,000  ครูพิมพป์ระภา 

6. หอ้งศูนยภ์าษาองักฤษใหม่    158,918  ครูกฤติยา 

รวม 80,000  383,396   

งานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

1. กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุ 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

24,345    ครูวนสันนัท ์  

2. การขอใชห้มึกและกระดาษ 10,055    ครูวนสันนัท ์  

3. กิจกรรมสาธารณประโยชน ์ 35,000    ครูวนสันนัท ์  

รวม 69,400     

งานทะเบียนวดัผล  

1. งานจดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 80,000    ครูอรจิรา  

2. งานบนัทึกขอ้มูลดว้ย โปรแกรม Secondary   

    Grading System 

    ครูวชิชวทิย ์ 

3. ตรวจสอบวฒิุการศึกษานกัเรียนชั้น ม.3  

และ ม.6  

    ครูราตรี   

4. การจดัทาํขอ้มูลผลการเรียน 

(กระดาษคาํตอบและซ่อมบาํรุง) 

  20,000  ครูวชิชวทิย ์ 

5. จดัทาํ จดัซ้ือแบบรายงานผลการสอบ 10,000  -  ครูราตรี   

6. จดัการเรียนการสอนซ่อมเสริม (เรียนซํ้ า -  -  ครูวชิชวทิย ์ 
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รายวชิา) 

7. งานจดัทาํ/ ซ้ือกระเป๋าใส่อุปกรณ์ประจาํหอ้ง

สอบ 

-  20,000  ครูอรจิรา  

8. จดัซ้ือแฟ้มพลาสติกเก็บเอกสาร ปพ 1 ของ

นกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 

-  20,000  ครูราตรี   

รวม 90,000  60,000   

งานแนะแนว 

1 จดัทาํระเบียนสะสม 20,000    ครูปาริชาติ 

2 ทุนการศึกษา   3,500  ครูวภิาภร 

3 ติดตามผลและขอ้มูลสารสนเทศในการศึกษา

ต่อของนกัเรียนชั้น ม.3 และ  ม.6 
3,000 

   
ครูสุพตัรา 

4 ทศันศึกษาสญัจร ม.6     ครูสุพตัรา 

5  ทศันศึกษาสญัจร ม.3     ครูวภิาภร 

6 จดัป้ายนิเทศและส่งเสริมการคน้ควา้ขอ้มูล 2,000    ครูปาริชาติ 

7 แนะแนวโรงเรียนประถมศึกษา     ครูวภิาภร 

8 งานพ่ีพบนอ้ง 21,000    ครูสุพตัรา 

9 นิทรรศการการศึกษาต่อ และอาชีพ     ครูวภิาภร 

10 แนะแนวการศึกษาต่อ /  รับสมคัรโควตา้ 3,000    ครูวภิาภร 

11 ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนอกเวลาเรียน     ครูปาริชาติ 

12 ทุนปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือนกัเรียนยากจน   3,000  ครูสุพตัรา 

13 ครูในดวงใจ     ครูปาริชาติ 

14 ตลาดนดัพอเพียง     ครูวภิาภร 

15 จดัทาํหนงัสืออนุสรณ์   สารวิทยาสาํหรับ

นกัเรียนชั้นม.6 

    ครูสุพตัรา 

16  งานรวบรวมขอ้มูลนกัเรียนพิการเรียนร่วม 

( LD ) 

  3,000  ครูสุพตัรา 

17 ปรับปรุงหอ้งแนะแนว    พฒันาศูนย์

สารสนเทศใหมี้คุณภาพ   บาํรุงดูแลซ่อมแซม 

และจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์

3,000  2,500  ครูปารชาติ 

18 จดัซ้ือ วสัดุอุปกรณ์ในสาํนกังาน 

-จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 

-จดัซ่อมเคร่ืองพิมพแ์ละ 

ซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑภ์ายในหอ้งแนะแนว 

19,750  4,017  ครูปาริชาติ 

รวม 71,750  16,017   
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เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

งานห้องสมุด 

1. กิจกรรมจดัหาและบริการส่ิงพิมพ ์      

    1.1  หนงัสือ 040,000    0ครูธีรวฒิุ 

    1.2  วารสาร 020,000    0ครูธีรวฒิุ 

    1.3  หนงัสือพิมพ ์ 030,000    0ครูธีรวฒิุ 

    1.4  สมุดทาํมือ 01,000    0ครูธีรวฒิุ 

2. กิจกรรมบรรยากาศดี ภูมิทศัน์เด่น      

0    2.1  จดัซ้ือจดัหา 0วสัดุ ครุภณัฑ ์ในหอ้งสมุด   38,000  0ครูธญัธร 

    2.2  การบาํรุงรักษา วสัดุ ครุภณัฑ ์ใน

หอ้งสมุด 

020,000    0ครูธญัธร 

03. กจิกรรมจดัทาํห้องสมุดดจิติอล ebook 030,000    0ครูวราวธุ 

0รวมทั้งส้ิน 0141,000  038,000   

0รวมทั้งส้ินกลุ่มบริหารวชิาการ      

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1. จดัทาํหนงัสือคู่มือนกัเรียน 5,000    ครูอรอนงค ์  

2. จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์วสัดุสาํนกังาน 79,220    ครูอรอนงค ์  

3. จดัซ้ือ/ซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์ 25,000    ครูอรอนงค ์  

4. ดูแล ซ้ือ/ซ่อม ระบบกลอ้ง CCTV    100,000  ครูพิทกัษ ์

5. จดัทาํสติกเกอร์ติดรถยนตเ์ขา้ - ออก   6,000  ครูพิทกัษ ์

6. จดัซ้ือ/ซ่อมวทิยส่ืุอสาร   20,000  ครูพิทกัษ ์

รวมทั้งส้ินกลุ่มบริหารงานบุคคล 109,220  126,000   

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

งานพฒันาระบบบริหารงบประมาณ 

1.กิจกรรมบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 83,109    ครูลดาวลัย ์ 

2.กิจกรรมสาํนกังานผูอ้าํนวยการ   15,000  รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

3.กิจกรรมสาํนกังานกลุ่มบริหารงบประมาณ     รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

4.กิจกรรมวเิคราะห์และจดัทาํแผนของ

สถานศึกษา 

    ครูศิรธนัย ์

5.กิจกรรมจดัตั้ง  เสนอขอและจดัสรร

งบประมาณ 

    ครูศิรธนัย ์

6.กิจกรรมตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและ

รายงานการใชเ้งินและการดาํเนินงาน 

    รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

7.กิจกรรมระดมทรัพยากรและลงทุนเพ่ือ   45,000  รองฯ กลุ่มบริหาร
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เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

การศึกษา งบประมาณ 

8.กิจกรรมบริหารการเงิน     ครูดรุณี    

9.กิจกรรมบริหารการบญัชี     ครูไพลิน  

10.กิจกรรมตรวจสอบภายใน     รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

11.กิจกรรมจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน     ครูสนธิกาญจน์  

12.กิจกรรมติดตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี     รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

13.กิจกรรมอบรมบุคลากรกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

- อบรมหน่วยงานภายนอก 

   

 

30,000 

 รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

14.กิจกรรมจดัหาบุคลากรรับผิดชอบงาน

สาํนกังาน การเงินและพสัดุ 

    รองฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

15.ซ่อมบาํรุงเคร่ืองกรองนํ้ า   50,000  ครูลดาวลัย ์ 

16.ซ่อมบาํรุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร   15,000  ครูลดาวลัย ์ 

17.การพฒันาระบบ ICT   100,000  ฝ่ายบริหาร 

18.ค่าเช่าคอมพิวเตอร์   2,670,000  ฝ่ายบริหาร 

19.ปรับปรุงหอ้งสาํนกังานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 

  200,000  ครูสนธิกาญจน์  

20.ค่าเช่าเครือข่าย Internet  326,040    

รวม 83,109 326,040 3,125,000   

งานแผนงานและสารสนเทศ 

 1. งานพฒันาระบบสาํนกังาน และโครงการ 

 - จดัซ้ือวสัดุ 

- จดัซ้ือและซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์

 

28,335 

  

3,838 

10,000 

 ครูศิรธนัย ์

2. จดัทาํเล่มรายงานผลการปฏิบติัการ 

งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 

  3,000  ครูจุฑาทิพย ์

3. ระบบจดัทาํแผนอิงระบบประกนั   60,000  ครูศิรธนัย ์

4. จดัทาํขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล DMC   1,200  ครูวรางค ์

5. การจดัทาํรายงานการคาํนวณตน้ทุนผลผลิต     ครูศิรธนัย ์

6. รายงานการสาํรวจความพึงพอใจต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียน 

    ครูพรประภา 

7. สรุปการประเมินผลการจดักิจกรรม     ครูพรประภา 

8. จดัทาํเล่มรายงานความกา้วหนา้งาน /

โครงการ 

    ครูจุฑาทิพย ์
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

9. จดัทาํคู่มือประกอบการเขียนโครงการและ

กิจกรรม 

    ครูศิรธนัย ์

10. วเิคราะห์การจดัทาํรายละเอียดโครงการ /

กิจกรรม 

    คณะกรรมการ

แผนงาน 

11. การประชุมเชิงปฏิบติัการหลอม

แผนปฏิบติัการและการจดัสรรทรัพยากร 

  35,000  ครูศิรธนัย ์

12. จดัทาํเล่มแผนปฏิบติัการประจาํปี   3,000  ครูศิรธนัย ์

13. จดัทาํเล่มปฏิทินการปฏิบติังาน     ครูศิรธนัย ์

รวม 28,335  116,038   

รวมทั้งส้ินกลุ่มบริหารงบประมาณ 111,444  3,241,038   

กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

งานพฒันาระบบบริหาร 

1. จดัซ้ือเคร่ืองใชส้าํนกังาน 45,000    ครูนภวรรณ   

2. จดัจา้งซ่อมอุปกรณ์และครุภณัฑส์าํนกังาน   16,000  ครูนภวรรณ   

รวม 45,000  16,000   

งานธุรการ   

1.  จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑใ์นการ 

     ปฏิบติังานธุรการ   
68,775    

ครูพิชญสิ์นี    

 2.  ปรับปรุง–ซ่อมแซม วสัดุ อุปกรณ์  และ  

      ครุภณัฑ ์ในการปฏิบติังานธุรการ   
  40,000 30,000 

ครูพิชญสิ์นี    

รวม 68,775  40,000 30,000  

งานประชาสัมพนัธ์                                     

1. การพฒันาระบบบริหารงานประชาสัมพนัธ์     ครูกิตติพทัธ์  

ครูกญัญารัตน์   

ครูธณฐัฐา   

ครูศรนรารัตน์   

1.1  ซ่อมวสัดุอุปกรณ์   19,000  

1.2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 25,001  11,205  

2.1.  กจิกรรมการจดัทาํวารสารโรงเรียนสาร

วทิยาและส่ือส่ิงพมิพ์ 

     

   2.1.1  วารสารโรงเรียนสารวทิยา   200,000  ครูกญัญารัตน์   

ครูธณฐัฐา   

ครูณฐัธยาน์   

ครูศรนรารัตน์   

2.2.กิจกรรมจดัทาํ Line official แจง้ขอ้มูล

ข่าวสารภายในโรงเรียนผา่นแอพพลิเคชัน่ 

  3,000   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

Line 

2.3. กิจกรรมจดัทาํป้าย / บอร์ดประชาสมัพนัธ์

วนัสาํคญัต่างๆ 

    ครูกญัญารัตน์   

ครูธณฐัฐา   

ครูศรนรารัตน์   

2.4. การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร.สารวทิยา

ผา่นทาง E-mail เพ่ือนาํเสนอข่าวสารของ

โรงเรียนสู่สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 2 

    ครูศรนรารัตน์   

2.5 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร.สารวทิยา 

ในระบบข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-

Network ไปยงัเวบ็ไซดข์องสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

    ครูศรนรารัตน์   

2.6 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สารวทิยา 

ผา่นกลุ่ม Line  Prสพม.2 

    ครูศรนรารัตน์   

2.7.จดัภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ลงในเวบ็ไซด์

โรงเรียน srv.ac.th 

    ครูศรนรารัตน์   

2.8 การจดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ์วนัเกิดครู 

และ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสารวทิยา 

    ครูศรนรารัตน์   

2.9 การจดัทาํหนงัสือมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุ

ราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2562 

   30,000 

 

ครูธณฐัฐา   

ครูศรนรารัตน์   

2.10.การจดัทาํ ส.ค.ส. ส่งผา่นระบบ Line ปี

2562 

    ครูกญัญารัตน์   

ครูศรนรารัตน์   

2.11 การจดัทาํป้ายแสดงสถิติการรับนกัเรียน

เขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2562 

    ครูกญัญารัตน์   

ครูศรนรารัตน์   

3. โครงการเสียงตามสายหลากหลายนกัอ่าน 

(นกัเรียนชมรมเสียงตามสายฯ) 

    ครูกญัญารัตน ์

ครูวชิิต 

ครูศรนรารัตน์   

4.กจิกรรมปรับปรุงระบบ 

   4.1.ปรับปรุงระบบโทรศพัท ์

   4.2.ดูแลระบบป้ายไฟ LED 

    ครูกิตติพทัธ์   

ครูศรนรารัตน์   

 

รวมทั้งส้ิน 25,001  233,205 30,000  

งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ    

กิจกรรมการพฒันางานยานพาหนะ 

1. ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 

250,000 

  

30,000 

 ครูพิชาชาญ   



หนา้ 57 

 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

2. ค่าบาํรุงรักษา   40,000  ครูพิชาชาญ   

3. ค่าต่อพรบ.   20,000  ครูพิชาชาญ   

รวม 250,000  90,000   

งานโภชนาการ  

1.ปรับปรุงศูนยอ์าหาร     ครูวนีฐัดา 

- ซ้ือรถเขน็เก็บภาชนะ   10,000   

- ซ้ือตูล้วกชอ้นสแตนเลส   20,000   

2.ตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหาร     ครูวนีฐัดา 

3.อบรมร้านคา้จาํหน่ายอาหาร     ครูวนีฐัดา 

รวม   30,000   

งานอนามยัโรงเรียน 

1.จดัซ้ือยาและเวชภณัฑท์างการพยาบาล 40,000    ครูสุรีพร  

2.จดัซ้ือหมึกพิมพก์ระดาษและอุปกรณ์

สาํนกังาน 

5,000    ครูสุกญัญา  

3.โครงการตรวจสุขภาพประจาํปีการศึกษา   500,000  ครูธนภรณ์  

4.โครงการประกนัอุบติัเหตุประจาํปีการศึกษา   600,000  ครูสุรีพร  

5.ฉีดพน่สารเคมีกาํจดัยงุลาย 3 คร้ัง (ภาคเรียน

ท่ี 1 จาํนวน 2 คร้ัง ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 1 คร้ัง 

2,000    เจา้หนา้ท่ีหอ้ง

พยาบาล 

6.ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ ์     เจา้หนา้ท่ีหอ้ง

พยาบาล 

7.ฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่     เจา้หนา้ท่ีหอ้ง

พยาบาล 

8.ฉีดวคัซีนป้องกนัมะเร็งปากมดลูก (HPV)     เจา้หนา้ท่ีหอ้ง

พยาบาล 

รวม 47,000  1,100,000   

งานสวสัดกิาร 

1. จดัเล้ียงรับรองการประชุมต่างๆของ

โรงเรียนและผูเ้ยีย่มชมโรงเรียน 

  50,000 200,000 ครูนภวรรณ   

2. เป็นเจา้ภาพงานศพ    50,000 ครูนภวรรณ   

3. จดัอบรม/สมัมนาและศึกษาดูงานกลุ่ม

บริหารทัว่ไป 

   100,000 ครูนภวรรณ   

4. จดัซ้ือของท่ีระลึกของโรงเรียน    78,000 ครูนภวรรณ   

5. จดัซ้ือเส้ือเคร่ืองแบบของโรงเรียน    80,000 ครูนภวรรณ   

6. เยีย่มไขบุ้คลากรท่ีเจ็บป่วย    20,000 ครูนภวรรณ   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ ผู้รับผดิชอบ 

7. จดังานวนัสถาปนาโรงเรียน    60,000 ครูนภวรรณ   

8. จดังานปีใหม่    230,000 ครูนภวรรณ   

รวม   50,000 818,000  

งานโสตทศันศึกษา 

1.จดัซ้ือและซ่อมบาํรุงโสตทศันูปกรณ์   130,000  ครูจิราภรณ์   

2.จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน 10,000  7,000  ครูจิราภรณ์   

3.ซ่อมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์เสริมประจาํ

หอ้งเรียน 

  200,000  ครูจิราภรณ์   

4.จดัทาํป้ายกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   50,000  ครูจิราภรณ์   

5.ปรังปรุงระบบเสียงตามสายการ

ประชาสมัพนัธ์ 

  300,000  ครูจิราภรณ์   

รวมทั้งส้ิน   10,000  687,000   

งานนักพฒันา 

1. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการพฒันา

ศกัยภาพนกัพฒันา (นกัการ-ภารโรง) 

   5,000 นายวนิยั   

2. ศึกษาดูงาน    30,000 นายวนิยั   

รวม    35,000  

งานธนาคารโรงเรียน 

1. ใหบ้ริการเปิดบญัชีการรับฝากและถอนเงิน

แก่นกัเรียนและครู 

   3,000 ครูประจบ  

ครูกฤษณา  

ครูกฤษดาพร   

 2. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัเร่ือง หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เร่ือง การออม การประหยดั 

   3,000 ครูประจบ  

ครูกฤษณา  

ครูกฤษดาพร   

รวม    6,000  

รวมทั้งส้ินกลุ่มบริหารทัว่ไป 445,776 - 2,246,205 919,000  

รวมทั้งส้ิน 2,819,069 346,040 6,622,456 919,000  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 6 

โครงการตามยุทธศาสตร 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ  

ชื่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.     

 ขอท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2    

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากลเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญตามมาตรฐานสากล 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  5  กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 

 ขอท่ี 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคและใฝรูและใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา  คณติศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศลิปะเพ่ือพัฒนาสูความ

เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1 (4, 5, 6)  

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 2, 3  

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเนนในการยกระดับ

คุณภาพผูเรียนใหเต็มศักยภาพ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา ทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม

ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองไดกําหนด 

เปาหมายใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 และจุดเนนท่ี 3 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4 กลุมสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 และ
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กําหนดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 4 กลุมสาระวิชาหลักใหเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 3 ดวย

เหตุผลและความจําเปนดังกลาว โรงเรียนสารวิทยาจึงกําหนดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนข้ึนอยางตอเน่ือง 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาการจดักระบวนการเรียนการสอนของครูใหมปีระสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.2 เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนไดรับองคความรูและนําองคความรูท่ีไดไปพัฒนาตนเองและประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน     2,731   คน     ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู   จํานวน       140   คน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและมผีลการสอบทดสอบระดบัชาติสูงข้ึน 

2. ครูไดรับการพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนรูอยางรอบดานมากข้ึน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรต ิ

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

1.กิจกรรมส่งเสริมและพฒันา

ศกัยภาพทางวชิาการ 

- สอนเสริมวนัเสาร์ (ม.1-3)  

- เตรียมความพร้อมหลอมนอ้งใหม่ 

(ม.1,ม.4) 

18 พ.ย.61 – 

17 ก.พ.62 

16 มิ.ย.62 –  

15 ก.ย.62 

1- 30 เม.ย. 62 

    

 

ครูเฉลิมศรี  

ครูเยาวลกัษณ์  

2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ

สอบ O-NET   

- ระดบั ม.3 

- ระดบั ม.6  

14 พ.ย.61 – 

30 ก.ย.62 

 

  

 

27,790 

86,400 

   

 

ครูโสภณ  

ครูเฉลิมศรี 

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ 

GAT/PAT 

14 พ.ย.61 – 

30 ก.ย.62 

 29,890   ครูกฤติยา  

4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ

สอบสอวน. ระดบัม.ตน้ 

พ.ย. 61 –  

ม.ค. 62 

 10,000   
ครูเยาวลกัษณ์ 

รวม   154,080    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. กิจกรรม คลินิกหมอภาษา การ

แกปั้ญหาอ่านไม่คล่อง เขียนไม่

1 ต.ค. 2561 – 

30 ก.ย. 2562 

30,000    ครูสิทธิศกัด์ิ   

ครูศิรธนัย ์    



หนา   61 

 

 

 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

คล่อง โดยใชส่ื้อการสอนและ

นวตักรรม สาํหรับนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.1-3) 

ครูมณฑกาญจน์ 

ครูพิชาชาญ       

ครูธนภทัร         

2. กิจกรรม O-NET ง่ายนิดเดียว 5 พ.ย. 2561  – 

31 ม.ค. 2562 

-    ครูสุวมิล   

ครูสนธิกาญจน์ 

ครูธนภทัร         

รวม  30,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

1. กิจกรรมปัดฝุ่ นเพชร และ

เจียระไนพลอย 

7,14,21,28 

พ.ย. 61  

12 ธ.ค. 61                    

2,9,23 ม.ค. 62 

    
ครูวภิา                    

ครูปาวาริศา                          

ครูจิดาภา 

2. กิจกรรมติวเตอร์อจัฉริยะภาพ 2,9,16,23,30 

พ.ย. 61  

14 ธ.ค. 61                   

4,11,18,25 

ม.ค. 62 

5,000    ครูนิธิวดี              

ครูอรนนัท ์

3. วจิยัในชั้นเรียน ต.ค - ธ.ค. 3,000    ครูโสภณ 

รวม  8,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

1. กิจกรรมติวก่อนสอบ 1 ต.ค.61 – 

30 มิ.ย.62 

    ครูวภิาว ี  

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ

สอบ O-NET ม.3 และม.6 

กมุภาพนัธ์ 

2562 

    ครูวภิาว ี  

3. กิจกรรมการทาํวจิยัในชั้นเรียน 1 ต.ค.61 – 

30 มิ.ย.62 

    ครูภณัฑิรา    

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

กิจกรรมเติมเตม็เด็กอ่อนและซ่อม

เสริมเด็กเก่ง 

 2,000    ครูอาณาจกัร   

 

1. เติมเตม็เด็กเก่ง 13 มิ.ย.62     ครูอาณาจกัร   

2. ซ่อมเสริมเด็กอ่อน 13 มิ.ย.62     ครูอาณาจกัร   

3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการ  5,000    ครูประพจน์  
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

สอบO-Net  ม.3                    

4. กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน      ครูธเนศ 

5. กิจกรรมการพฒันาส่ือการสอน/

นวตักรรมการสอน 

     ครูกนกลกัษณ์ 

รวม  7,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.กิจกรรมการสอนเสริมฝึกทกัษะ

เฉพาะดา้นหลงัเลิกเรียน 

1 ต.ค.61 –  

31 ส.ค.62 

  10,000  ครูฉววีรรณ   

2. การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนศิลปะโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ

ปฏิบติั 

1 ต.ค.61 –  

31 ส.ค.62 

    คุณครูทุกคน

ในกลุ่มสาระฯ 

3. กิจกรรม Arts Multimedia 1 ต.ค.61 –  

31 ส.ค.62 

    คุณครูทุกคน

ในกลุ่มสาระฯ 

รวม    10,000   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

    ครูผูส้อน 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ

พฒันาทกัษะวชิาการทางดา้น

สุขภาพและกีฬา 

1 พ.ย. 61 –  

28 ก.พ.62 

    ครูผูส้อน 

3. พฒันาตน้แบบโรงเรียน

เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ 

1 พ.ย. 61 –  

28 ก.พ.62 

    กลุ่มสาระฯ 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

ร่วมกบัสถาบนั

พฒันาสุขภาวะ

เขตเมือง 

4. การวจิยัเพ่ือการพฒันาการเรียน

การสอน 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

    ครูผูส้อน 

รวม       

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1. กิจกรรมจดัวทิยากรภายนอกมา

ใหค้วามรู้แก่นกัเรียน 

1 ก.พ. – 15 

มี.ค.62 

    ครูพงษศ์กัด์ิ 

 

รวม       
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร  

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. การสอนเสริมภาษาองักฤษระดบัม.ต้น และระดบัปลาย (Tutoring) 

 ติว O-NET ม. 3 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  5,000  ผูแ้ทนคณะครู 

ม.3 จาํนวน  

2 ท่าน 

 

ติว O-NET ม. 6 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  5,000  ครู ม.6 ทุกท่าน 

2. การจดัจ้างครูชาวต่างชาต ิ 1 ต.ค. 61 –  

30 ก.ย. 62 

    ครูกิตติพทัธ์  

ครูอรอนงค ์

ครูชนิกานต ์

และคณะ 

 จดัจา้งครูชาวต่างชาติ    1,635,645   

3. กจิกรรมวจิยัในช้ันเรียน 1 ต.ค.61 –  

31 มี.ค.62 

    ครูพิมพป์ระภา 

4. กจิกรรมพฒันาส่ือการสอนและ

นวตักรรมการสอน 

1 ต.ค. 61 – 30 

ก.ย. 62 

  10,000  ครูกฤษดาพร 

ครูกญัญาทิพ 

รวม    1,655,645   

รวมทั้งส้ิน  45,000 154,080 1,665,645   

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

1.  ประชุมวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานตามโครงการ 

2.  คณะกรรมการรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดปฏิทินการดําเนินการตามโครงการ 

3.  เสนอโครงการตอผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือขอพิจารณาโครงการ 

     8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตอผูบรหิาร 

2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมบริหารวิชาการ 

1.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการ 

- สอนเสรมิวันเสาร (ม.1-3)  

- เตรียมความพรอมหลอมนอง

ใหม(ม.1,ม.4) 

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

- ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

- สัมภาษณ/สอบถาม 

- แบบเก็บขอมูลการ

สัมภาษณ/การสอบถาม 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

2.กิจกรรมเตรยีมความพรอม

ในการสอบ O-NET   

- ระดับ ม.3 

-  ระดับ ม.6  

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

- ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

- สัมภาษณ/สอบถาม 

- แบบเก็บขอมูลการ

สัมภาษณ/การสอบถาม 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. กิจกรรมเตรียมความพรอม

สอบ GAT/PAT 

รอยละ 94 นักเรียนไดรับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

- ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

- สัมภาษณ/สอบถาม 

- แบบเก็บขอมูลการ

สัมภาษณ/การสอบถาม 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4. กิจกรรมเตรียมความพรอม

ในการสอบ สอวน.ระดับม.ตน  

รอยละ 94 นักเรียนมีความรู

และทักษะท่ีจําเปนตาม

หลักสตูร มีความเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล  

- ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียน 

- ตรวจสอบการแขงขันของ

นักเรียน 

- สัมภาษณ/สอบถาม 

- แบบเก็บขอมูลการ

สัมภาษณ/การสอบถาม 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน/

ผลการแขงขัน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. กิจกรรม คลินิกหมอภาษา 

การแกปญหาอานไมคลอง 

เขียนไมคลอง โดยใชสื่อการ

สอนและนวัตกรรม สําหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน (ม.1-3) 

- นักเรียนรอยละ 90 เขารวม

กิจกรรม คลินิกหมอภาษา การ

แกปญหาอานไมคลอง เขียนไม

คลอง โดยใชสื่อการสอนและ

นวัตกรรม สําหรับนักเรยีน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

(ม.1-3) 

1. สังเกต 

2. ประเมิน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมิน  

2. กิจกรรม O-NET งายนิด

เดียว 

 - นักเรียนช้ัน ม. 3 และ ม. 6

รอยละ 90 เขารวมกิจกรรมติว 

O-NET  

1. สังเกต 

2. ประเมิน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมิน 

กลุมสาระการเรียนรูการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. กิจกรรมปดฝุนเพชร และ

เจียระไนพลอย 

รอยละ 95 ของนักเรียน 

มีความสามารถดานวิชาการและ

ทักษะคณิตศาสตร 

(ปดฝุนเพชร,เจียระไนพลอย) 

-ใชแบบทดสอบ 

-ใชแบบสอบถาม 

-จากแบบรายงานผล 

-การสอบระดับชาต ิ

-แบบทดสอบ 

-แบบสอบถาม 

-แบบรายงานผล 

-การสอบระดับชาต ิ
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

2. กิจกรรมติวเตอรอัจฉริยะ

ภาพ 

รอยละ 95ของนักเรียนเขารวม

กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการสอบ  (O-NET , 

PAT1) 

-ใชแบบทดสอบ 

-ใชแบบสอบถาม 

-จากแบบรายงานผล 

-การสอบระดับชาต ิ

-แบบทดสอบ 

-แบบสอบถาม 

-แบบรายงานผล 

-การสอบระดับชาต ิ

3.วิจัยในช้ันเรียน รอยละ 100 ของครูมีการทํา

วิจัยในช้ันเรียน 

-นิเทศติดตาม 

-ตรวจสอบ 

-แบบตรวจงานวิจัย 

 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. กิจกรรมติวกอนสอบ  นักเรียนรอยละ 94 ไดรับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

- ทดสอบ 

- สัมภาษณ 

- แบบทดสอบ 

- แบบสอบถาม 

2. กิจกรรมเตรียมความพรอม

เพ่ือสอบ O-NET ม.3และม.6 

นักเรียนรอยละ 94 ไดรับการ

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

3. กิจกรรมการทําวิจัยในช้ัน

เรียน 

ครูวิทยาศาสตร 19 คน มีการ

จัดทําวิจัยในช้ันเรียนอยางนอย 

1 เรื่อง 

แบบสํารวจการจัดทําวิจยัในช้ัน

เรียน 

- แบบสํารวจ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

กิจกรรมเติมเต็มเด็กเกงและ

ซอมเสริมเด็กออน 

นักเรียนรอยละ 85 ของ

นักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงข้ึน 

ทดสอบ 

ประเมินผล 

 

แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 

กิจกรรมเตรยีมความพรอมใน

การสอบO-Net  ม.3                    

นักเรียนรอยละ 85 ของ

นักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงข้ึน 

ทดสอบ 

ประเมินผล 

 

แบบทดสอบ 

แบบประเมิน 

 

กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน ครูทุกคนมีวิจัยในช้ันเรยีน วิจัยในช้ันเรียน แบบสอบถาม 

กิจกรรมการพัฒนาสื่อการ

สอน/นวัตกรรมการสอน 

สื่อการสอน/นวัตกรรมการสอน สื่อการสอน/นวัตกรรมการสอน อุปกรณใสสื่อ ในการเรยีน

การสอน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. กิจกรรมการสอนเสรมิฝก

ทักษะเฉพาะดานหลังเลิกเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

อยูในระดับดี รอยละ 90 

ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนศลิปะโดยใช

ชุดฝกทักษะปฏิบัต ิ

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอยูใน

ระดับดี รอยละ 90 

ทดสอบ แบบทดสอบทักษะปฏิบัต ิ

3. กิจกรรม Arts Multimedia ครูในกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ มสีื่อท่ีทันสมัย  

รอยละ 100 

นิเทศ แบบบันทึกการผลิตสื่อ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดีข้ึนรอยละ 93 

การนิเทศ การสอบถาม   

การสังเกตการสอบ 
ผลการเรยีนของนักเรียน 

2. การเตรยีมความพรอมเพ่ือ

พัฒนาทักษะวิชาการทางดาน

สุขภาพและกีฬา 

นักเรียนพัฒนาทักษะความรูดี

ข้ึนรอยละ 93 
การนิเทศ การสอบถาม การสังเกต

การสอบ 
ผลการแขงขันทักษะ 

3. การพัฒนาตนแบบโรงเรียน

เสรมิสรางความรอบรูสุขภาพ 

นักเรียนมภีาวะทางสุขภาพดี

ข้ึนรอย 90 

การนิเทศ การสอบถาม การสังเกต 

การปฏิบตติน 

นักเรียนมีความรอบรู

สุขภาพและสุขภาพด ี

4. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

นักเรียนมีการพัฒนาจากการ

ทําวิจัย รอยละ 80 

การนิเทศ สอบถาม สังเกต 

ดําเนินการวิจยั 

ผลงานวิจัย และการพัฒนา

ของนักเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.กิจกรรมจดัวิทยากรภายนอก

มาใหความรูแกนักเรียน 

รอยละ 94 ของผูเรียนมีความรู

และทักษะท่ีจําเปนตาม

หลักสตูรมคีวามเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

- ทดสอบ 

- นิเทศ/สอบถาม 

- แบบทดสอบ 

- แบบสอบถาม 

กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ 

1. การสอนเสริมภาษาอังกฤษ ระดับม.ตน และม.ปลาย (Tutoring) 

 ติว O-NET ม. 3 

ติว O-NET ม. 6 

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

การทดสอบ แบบประเมิน 

แบบทดสอบ 

2. การจัดจางครูชาวตางชาติ    

(1.)  จัดจางครูชาวตางชาต ิ รอยละ 94 ของครูชาวตางชาติ

จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

ตอผูเรียน 

การนิเทศ แบบประเมิน 

 

(2.)  คาใชจายในการ

ดําเนินการจัดทํา – ติดตอ

เอกสารท่ีเก่ียวของกับครู

ชาวตางชาติ 

รอยละ 94 ของครูชาวตางชาติ

จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

ตอผูเรียน 

การนิเทศ แบบประเมิน 

 

3. กิจกรรมวิจัยในช้ันเรยีน รอยละ  89  รอยละของครู

จัดทํางานวิจัยในช้ันเรียน สื่อ 

นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

ของคร ู

4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน

และนวัตกรรมการสอน 

รอยละ 94 ของครูมีจัดการ

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพตอ

การนิเทศ แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

ผูเรยีน 

5. กลุมสาระฯ ตดิตามและ

ประเมินผลการพัฒนาคณุภาพ

การจัดการเรยีนรู 

รอยละ 94 ของครูจัดการ

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพตอ

ผูเรยีน ผูเรียนมีความสุขและมี

ความสามารถในระดับ

มาตรฐานสากล 

การนิเทศ แบบประเมิน 

 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

  นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยนํา

กิจกรรมน้ีไปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรูในรายวิชาตางๆของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลาย  ผานกิจกรรมการเรียนรูท่ีเขมขนและ

หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆของนักเรียนและเปนการเตรียมความพรอมในการเปน

เยาวชนท่ีดีในอนาคต 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในทุกรายวิชาสูงข้ึน 

2. นักเรียนมผีลการสอบระดับชาตเิฉลีย่สูงกวาคาเฉลี่ย 

3. นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง 

 4. ครูมีการพัฒนาองคความรู เทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

 5.  เพ่ือสนับสนุนนักเรยีนท่ีมีศักยภาพทางภาษาในระดับดีใหดยีิ่งข้ึน 
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10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                     (นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวสุกานดา   แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ เลศิความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อ โครงการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ.  
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพม.2   
 ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา
ขั นพื นฐาน 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์และดา้รงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคญัตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝรู่้ใฝเ่รียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นมีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา) 
 ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณติศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและตา่งประเทศ 
 ข้อที่ 6 หลักสตูรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญจัดการวดัผล
และประเมินผลทีม่ีคุณภาพ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า   โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 และ1.2  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1, 2 และ 4  

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก้าหนดให้โรงเรียนสารวิทยาเป็นโรงเรียนน้าร่องในการก้าวสู่

มาตรฐานสากลโรงเรียนจึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศพัฒนา
ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูให้มีความหลากหลายผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
กระบวนการคิดที่เป็นระบบมีเหตุผลรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองรู้จัดคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาด้วย
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ตนเองสามารถท้างานเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาทักษะพื นฐานของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพในฐานะสมาชิกของ
สังคมนอกจากนี นักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะพื นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถใช้ทักษะทางภาษาทั ง 4 ทักษะใน
การสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษามีพื นฐานทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พอเพียงท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกได้มีเจต
คติในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีสุขภาพพลานามัยและบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขการที่จะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าวโรงเรยีนจะตอ้งระดมทรัพยากรและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดโครงการนี ขึ นเพื่อท่ีจะบรรลุผลตามความมุ่งหวังดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค ์

2.1ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคดิวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและกระบวนการ 
ออกแบบทางวิศวกรรมเป็นพื นฐาน 
2.2เพื่อส่งเสรมิการท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากทีส่ดุ 
2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกค่านิยมและจริยธรรมที่ถูกต้องและดีงามโดยสอดแทรกในกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหผู้้เรียนสามารถ 
แยกแยะความถูกต้องและดีงามในการด้ารงชีวิตในสังคมได ้
2.4 เพื่อสนับสนุนครูในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การลงมือปฏิบัติการท้างาน 
ร่วมกันเป็นทีมและแสวงหาความรูเ้พื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ้านวน     2,731   คน    ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ้านวน       140   คน    อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการปรับปรุงและจดัท้าหลักสตูรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรยีน  
ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนท่ีมีระดับมาตรฐานในระดับสากล 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
กิจกรรมการศึกษาคน้ควา้และสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (IS) 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

15,000    ครูสุกานดา   

กิจกรรมลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 
   ครูเยาวลกัษณ์  

รวม  15,000     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มนตรั์กลูกทุ่ง Sara Festival Contest 1 ต.ค. 61 – 28,900    ครูสนธิกาญจน์ 

ครูอธิพงศ ์
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

30 ก.ย. 62 ครูมณฑกาญจน์  

ส่งเสริมศกัยภาพครูและนกัเรียนโดย
ใชก้ระบวนการ PLC 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

4,000    ครูอธิพงศ ์ 
ครูวชิณี 

วรรณคดีมีชีวติ 1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

 
   ครูวชิณี  

ครูดาวเรือง  
รวม  32,900     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
การพฒันาศกัยภาพครูโดยใช้
กระบวนการ PLC 

ต.ค.61 – 
ก.ย.62 

 
   ครูศุภวฒัน ์

ครูณฐัพล 
รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมการจดัการเรียนการสอน
เป็นภาษาองักฤษแทรกในทุก
รายวชิา 

1 ต.ค.61 -  
30 ก.ย.62 

    ครูนเรศ   

2. กิจกรรมพฒันาและผลิตส่ือ 
การสอน 

1 ต.ค.61 -  
30 ก.ย.62 

15,000    ครูนเรศ   

3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (PLC) 

1 ต.ค.61 -  
30 ก.ย.62 

    ครูพรพิมล   

รวม  15,000     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
กิจกรรมประกวดนิทานคุณธรรม
สองภาษา 

19 ม.ค. 62 1,000    ครูอุไรวลัย ์  

กิจกรรมพฒันาศกัยภาพครูโดยใช้
กระบวนการ PLC 

     ครูปภงักร 

รวม  1,000     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. สร้างสรรคง์านไทยสู่นาฏศิลป์
ไทย 4.0 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

10,000   
 ครูนภวรรณ   

2. หอ้งบนัทึกเสียง 1 ต.ค. 61 – 
31 ธ.ค. 61 

  
100,000  ครูณฐัพล   

3. ปรับปรุงหอ้งเรียน 1.ต.ค. 61 – 
31 ม.ค. 62 

  
  ครูนภวรรณ   

รวมทั้งส้ิน  10,000  100,000   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
การปลูกฝังการเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากล 

24 ต.ค.61 - 
30 ก.ย.62 

    ครูเฉลิมศรี 

งานวจิยัในชั้นเรียน 1 ต.ค.61 - 
30 ก.ย.62 

    ครูผูส้อน 

การพฒันาส่ือนวตักรรมทาง
การศึกษา 

1 ต.ค.61 - 
30 ก.ย.62 

    ครูผูส้อน 

การจดัท า PLC (Professional 
Learning Community) 

1 ต.ค.61 - 
30 ก.ย.62 

    ครูผูส้อน 

รวมทั้งส้ิน       
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
อบรมครูคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษา 
  9,000  ครูพงษศ์กัด์ิ 

อบรมผลิตส่ือและวจิยัในชั้นเรียน มี.ค.62     ครูวชิชวทิย ์
รวมทั้งส้ิน    9,000   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. กิจกรรม Christmas 2018 
    Mail letters to Santa  
    Picture Dictation 
    Creative Recycling Bread 
Ginger House 
    Stage Show 
    ค่าของรางวลั 
    ค่าอุปกรณ์การแสดงและ
อุปกรณ์ ตกแต่งฉากและเวที 
   ค่าอาหารวา่งส าหรับ
คณะกรรมการจดัการแขง่ขนั    
     กิจกรรมต่างๆ 

11–20 ธ.ค.  
61 

  

30,700  ครูศรานตา 
ครูอนญัญา 
ครูกฤษดาพร 

2. กิจกรรมพฒันาครูโดยใช้
กระบวนการ PLC 

1 ต.ค. 61 – 
30 ก.ย. 62 

  
   

                  รวม    30,700   
                  รวมทั้งส้ิน  73,900 - 139,700   
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8. วิธีการด าเนินงาน 
 8.1 วางแผน (P) 
  1. วางแผนการปฏิบัติงาน 
  2. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานและผูร้ับผดิชอบ 
  3. ก้าหนดแนวปฏิบัติในการด้าเนนิกิจกรรมตามโครงการ 
  4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
 8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
  1. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกจิกรรมตามแผนปฏิบตัิการต่อผู้บรหิาร 
  2. ขออนุญาตด้าเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  3. ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  4. ติดตามผลการด้าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/วิจยั/

อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.กิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง (IS) 

ร้อยละ 94 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- สังเกตพฤติกรรมการจดัการ
เรียนการสอนของครูและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรยีน 
- ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้
ของครู 
- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ ์

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบนิเทศติดตาม/สัมภาษณ ์

2.กิจกรรมลดเวลาเรียน – 
เพิ่มเวลารู ้

ร้อยละ 94 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- สอบถามนักเรียน 
- ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน – 
เพิ่มเวลารู ้

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. มนต์รักลูกทุ่ง Sara 
Festival Contest 

- ร้อยละ 98 ของจ้านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

2. ส่งเสรมิศักยภาพครู
และนักเรียนโดยใช้
กระบวนการ PLC 

- ร้อยละ 98 ของจ้านวนครูที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ พัฒนา 
และแก้ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3. วรรณคดีมีชีวิต - ร้อยละ 98 ของจ้านวนนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. การพัฒนาศักยภาพครู
โดยใช้กระบวนการPLC 

ร้อยละ 90 ของครูได้ความรูจ้าก
การศึกษาดูงานการสอน
คณิตศาสตร ์
 

- ทดสอบ 
- การสอบถาม 
 

- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/วิจยั/

อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.  กิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  แทรกใน
ทุกรายวิชา 
 

นักเรียนร้อยละ  94  มีความเป็น
พลเมืองโลกเป็นเลิศทางวิชาการ  
สื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา   
ล ้าหน้าทางความคดิ ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก  

-วัดจากแบบทดสอบ 
-วัดจากแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนการสอน 
-วัดจากการสังเกตการสอน 

-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินการจดัการเรียน
การสอน 
-แบบการนิเทศการสอน 

2. กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสื่อการสอน 

ครูวิทยาศาสตร์ 19 คน มีการ
พัฒนาและผลิตสื่อการสอนที่
ทันสมัย 

-แบบส้ารวจสื่อ ICT ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

-แบบส้ารวจ 
 

3. กิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ครูวิทยาศาสตร์ 19 คน พัฒนา
ตนเองเป็นครมูืออาชีพ 

รายงานการเขา้ร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา 

แบบรายงาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
กิจกรรมประกวดนิทาน
คุณธรรมสองภาษา 

นักเรียนร้อยละ85 สามารถใช้สอง
ภาษาในบทเล่านิทานได ้

สอบถาม  สัมภาษณ ์ แบบสอบถาม 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ครูโดยใช้กระบวนการ 
PLC 

ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนา ศึกษาดู
งานเพื่อให้มีศักยภาพมากขึ น 

สอบถามความคดิเห็น แบบสอบถาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. สร้างสรรค์งานไทยสู่
นาฏศิลปไ์ทย 4.0 

นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาเลือกเสรี
สามารถแสดงได้จริง 

ส้ารวจความพึงพอใจของผู้ชมการ
แสดง 

แบบส้ารวจความพึงพอใจ 

2. ห้องบันทึกเสียง นักเรียนสามารถใช้ห้อง
บันทึกเสียงส่งผลงานสา้หรับการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต 

ส้ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบันทึกเสียง 

แบบส้ารวจความพึงพอใจ 

3. ปรับปรุงห้องเรียน นักเรียนมีห้องเรียนท่ีเอื ออ้านวย
ต่อการจัดการเรียนรู ้

ส้ารวจความพึงพอใจของนักเรียน แบบส้ารวจความพึงพอใจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.การปลูกฝังการเล่นกีฬา
ไทยและกีฬาสากล 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝัง
การเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
ร้อยละ 96 

นิเทศ,สอบถาม การสังเกต แบบประเมิน 

2.งานวิจัยในชั นเรียน ครูจัดท้าวิจัยในชั นเรียน ร้อยละ 
100 

นิเทศ สอบถาม วิจัย ผลงานการวจิัย 

3.การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

ครูไดร้ับการอบรมพัฒนา จัดท้าสือ่
นวัตกรรม ร้อย 80 

สอบถาม การอบรม การเข้าร่วมการพัฒนา และจัดท้า
สื่อนวัตกรรม 

4.การจัดท้า PLC ครูร่วมจดัท้า PLC ร้อยละ 100 สังเกต นิเทศ สอบถาม การจัดท้า ผลการจัดท้า PLC 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/วิจยั/

อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

(Professional Learning 
Community) 

โครงการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. อบรมครูคอมพิวเตอร ์ ร้อยละ 94 ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดร้ับการอบรมและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ใช้แบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

2. อบรมผลติสื่อและวิจัย
ในชั นเรียน 

ร้อยละ 89 ของครูจัดท้างานวิจัย
ในชั นเรียน สื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ใช้แบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. กิจกรรม Christmas 
2018 

ร้อยละ 94 ของนักเรียนมี
ความสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 
2 ภาษา ล ้าหน้าทางความคดิ  
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม 

2. กิจกรรมพัฒนาครโูดย
ใช้กระบวนการ PLC 

ร้อยละ 94 ของครูมีจัดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพต่อผูเ้รียน 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจการ
จัดกิจกรรม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน้ากิจกรรมนี 
ไปเสริมหลักสตูรการจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาต่างๆของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มข้นและหลากหลายทั ง
ในและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นเยาวชนท่ีดีมีความรู้ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่สนใจและสร้างองค์ความรู้จากการศึกษาของตนเองได้ 
2. นักเรียนมีกระบวนการท้างานและน้าเสนอโครงงานสาธารณะประโยชน์กับชุมชน 
3. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เป็นพื นฐาน 
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10.การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                        (นางสาวพัฒตวรรณ   สีเลา) 
 
 
ลงช่ือ ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
           (นางสาวสุกานดา  แก้วทองพันธุ์) 
             แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร) 
รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูต้รวจโครงการ 
             (นางสาวศิรธันย์ สามเชียง) 
        หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ ....................................................................................... 
(นางสาวอารีรัตน์  พูลเจรญิ) 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัต ิ   อื่นๆ ........................................................................... 

 
 

ลงช่ือ ..................................................................... 
 (นายประวัติ สุทธิประภา) 

ผู้อ้านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ  

ชื่อโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอานและการคิด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.  

 ขอท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2  

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากลเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห  สรางสรรคและใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา   โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1 (1, 2)    

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันจะตองเนนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรูของคนไทย การจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดถือวามีความสําคัญมากท่ีจะตองสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาทางดาน

กระบวนการคิดท่ีหลากหลาย รวมถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรูและหองเรียนแหงการคิด มีการบูรณาการความรูมุงเนนการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความสมดุลดานจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณและสังคม  และ

มีเปาหมายท่ีมุงเนนการพัฒนากําลังคนท่ีสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  รวมท้ังยังเพ่ิมศักยภาพในดานการเตรียมการเพ่ือ

การแขงขันกับนานาประเทศ การทดสอบในระดับนานาชาติ เชน PISA ในยุคเศรษฐกิจฐานความรูและการกาวเขาสูประชาคม

อาเซียนและความเปนสากล กลุมบริหารงานวิชาการจึงไดเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดใหมีโครงการการ

พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห  มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองอยางเปนระบบข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมกระบวนการคดิอยางรอบดาน 

2.2 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายท่ีเนนกระบวนการคิด การสรางสรรคประโยชน เสริมทักษะในการเรียนรูและ

กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง และเจตคติท่ีดีและรักการเรียนรู 
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3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน     2,731   คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

 ครู   จํานวน       140   คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน) 

1. นักเรียนเกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรูเพ่ือตนเองอยางยั่งยืนและไดเรียนรูการทํางานเปนทีม 

2. นักเรียนมีทักษะในการคดิในดานตาง ๆ และเปนพ้ืนฐานในการตอยอดทักษะการคิดข้ันสูงตอไป 

3. นักเรียนสามารถนําสิ่งท่ีไดเรียนรูเช่ือมโยงกับการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเองได 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรต ิ

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

กิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 พ.ย. 61– 

31 ส.ค. 62 

    ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 2 พ.ย. 61– 

31 ส.ค. 62 

    งานหอ้งสมุด 

กิจกรรม “การรู้เร่ืองการอ่าน (Read 

Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล

นกัเรียนนานาชาติ PISA” 

2 พ.ย. 61– 

31 ส.ค. 62 

    กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

ภาษาไทย 

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.กิจรรมพฒันาส่งเสริมนกัเรียน LD 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

    ครูพิชาชาญ 

ครูวนสันนท ์ 

ครูวรรณฤดี   

2.กิจกรรมวจิยัและพฒันาการรู้เร่ืองการอ่าน 

(Reading Literacy)ตามแนวทางการ

ประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ PISA 

1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย. 62 

    ครูศิรธนัย ์  

ครูกญัญารัตน์  

3.กิจกรรมบนัทึกรักการอ่าน 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

    ครูธนฐัฐา   

ครูพชัรีย ์   

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

1. อ่าน คิด คาํควณ ตามระดบัชั้น  ต.ค.61. – 

ส.ค. 62 

    ครูพรรณอุษา 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

2. หอ้งสมุดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

 ต.ค.61. – 

ส.ค. 62 

    ครูจรรจิรา                 

ครูกฤษณา 

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

กิจกรรมทกัษะการคิดกบัโครงงาน

วทิยาศาสตร์ 

  1 ธ.ค. - 

28 ก.พ.62 

    ครูถนอมศกัด์ิ   

กิจกรรมเสริมทกัษะการคิดขั้นสูง 1 ต.ค.61  

- 30 ก.ย.62 

    ครูวภิาว ี  

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1.กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียศาสตร์ทาง

ศิลปะ 

1 ต.ค. 61 – 

31 ส.ค. 62 

3,000    ครูณฐัดา  

2.กิจกรรม Arts Coaching 1 ต.ค. 61 – 

31 ส.ค. 62 

    คุณครูทุกคน

ในกลุ่มสาระฯ 

รวม  3,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วเิคราะห์ความสามารถทกัษะดา้นการดูแล

สุขภาพ และดา้นกีฬาต่างๆ 

พ.ย. 62 – 1 

ธ.ค. .62 

    ครูกนกวรรณ 

การประเมินสภาวะสุขภาพของตนเอง เพ่ือ

การวางแผนดูแลสุขภาพ และการเล่นกีฬา 

ธ.ค. 61– 

ม.ค. 62 

    ครูกนกวรรณ 

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การแข่งขนัทกัษะคหกรรม ตลอดปี

การศึกษา 

5,000    ครูวนีฐัดา 

การแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษา 

5,000    ครูวชิชวทิย ์

รวมทั้งส้ิน  10,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. กิจกรรม Smart Reading and Creative 

Mind Mapping ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 

และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

15-30 มิ.ย. 

62 

  2,225  ครูนิรชา 

ครูอนญัญา 

2. กิจกรรมการแข่งขนัวาดภาพตามเน้ือเร่ือง 

(Picture Dictation) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

15-30 มิ.ย. 

62 

  2,200  ครูอรพรรณ 

ครูประวดิา 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1-3 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

รวม    4,425   

รวมทั้งส้ิน  13,000 - 4,425   

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

 8.1 วางแผน (P) 

  1. วางแผนการปฏิบัติงาน 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูรับผดิชอบ 

  3. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D) 

  1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตอผูบรหิาร 

  2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมบริหารวิชาการ 

1. กิจกรรมบูรณาการทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานการศึกษา 

 

1. ตรวจคะแนนจากการ 

    ทดสอบ 

2.  สอบถาม/สมัภาษณ 

1. เกณฑการตรวจให

คะแนนขอสอบ 

2. แบบสอบถาม 

คําถาม/แบบรายงาน

การสัมภาษณ 

2. กิจกรรมสงเสริมนิสยัรัก

การอาน 

รอยละ 93 นักเรยีนเขารวมการประกวด

เขียนแผนผังความคิดจากเรื่องท่ีอาน 

1. การนําเสนอผลงาน 

2. ช้ินงาน 

3. สอบถาม/สัมภาษณ 

1. เกณฑการประกวด 

2. แบบสอบถาม 

คําถาม/แบบรายงาน

การสัมภาษณ 

3. กิจกรรม “การรูเรื่องการ

อาน (Read Literacy) ตาม

แนวทางการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติ PISA” 

รอยละ 93 ของนักเรียนเขาสอบวัด

ความรูดวยขอสอบตามแนว PISA  

1. ตรวจคะแนนจากการ 

    ทดสอบ 

2.  สอบถาม/สมัภาษณ 

1. เกณฑการตรวจให

คะแนนขอสอบ 

2. แบบสอบถาม 

คําถาม/แบบรายงาน

การสัมภาษณ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1.กิจรรมพัฒนาสงเสริม

นักเรียน LD 

รอยละ 90 นักเรียนเขารวมกิจกรรม

พัฒนาสงเสรมินักเรยีน LD  

1. สังเกต 

2. ตรวจแบบทดสอบ 

3. ตรวจช้ินงาน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบทดสอบ 

3. แบบตรวจผลงาน 

2.กิจกรรมวิจยัและ

พัฒนาการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy)ตาม

แนวทางการประเมินผล

นักเรียนนานาชาติ PISA 

รอยละ 90 นักเรียนเขารวมกิจกรรมวิจัย

และพัฒนาการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy)ตามแนวทางการประเมนิผล

นักเรียนนานาชาติ PISA 

1. สังเกต 

2. ตรวจแบบทดสอบ 

 

1. แบบสังเกต 

2. แบบทดสอบ 

 

3.กิจกรรมบันทึกรักการอาน รอยละ 90 นักเรียนเขารวมกิจกรรม

บันทึกรักการอาน 

1. สังเกต 

2. ตรวจช้ินงาน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบตรวจผลงาน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. อาน คิด คําควณ ตาม

ระดับช้ัน 

รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม การแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

2. หองสมุดกลุมสาระ

คณิตศาสตร 

รอยละ 90 ของนักเรียนเขารวมกิจกรรม นิเทศติดตามการใชหองสมดุ

หมวดคณิตศาสตร 

แบบประเมินความพึง

พอใจ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1.กิจกรรมทักษะการคิดกับ

โครงงานวิทยาศาสตร 

1. นักเรียนสามารถทําและนําเสนอ

โครงงานวิทยาศาสตรได รอยละ 100 

2. นักเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหา

ความรูและทักษะการคิดดานตางๆใน

โครงงานวิทยาศาสตร รอยละ 95 

1. การนําเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตร 

2. รูปเลม/ช้ินงานโครงงาน 

3. สอบถาม/สัมภาษณ 

1. เกณฑการนําเสนอ

โครงงานวิทยาศาสตร 

2. แบบสอบถาม  

คําถาม/แบบรายงาน

การสัมภาษณ 

2. กิจกรรมพัฒนาความคิด

ข้ันสูง 

นักเรียนกลุมเปาหมายมีทักษะความคิด

ข้ันสูงรอยละ 80 

ทําแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1.กิจกรรมเสรมิสราง

สุนทรียศาสตรทางศิลปะ 

นักเรียนสามารถสรางสรรคผลิตงาน

ศิลปะไดจริง 100 % 

1.สังเกต 

2.การนําเสนอผลงาน 

ผลงานศลิปะ 

2.กิจกรรม Arts Coaching ครูอภิปรายการจดัการเรียนรู ,การ

จัดการช้ันเรียน และรวมกันถอด

บทเรียน 100 %  

1. สัมภาษณ 

2. ถอดบทเรียน 

3.บันทึกผล 

1. แบบสัมภาษณ 

2. แบบบันทึก 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1.วิเคราะหความสามารถ

ทักษะดานการดูแลสุขภาพ 

และดานกีฬาตางๆ 

 

นักเรียนมีทักษะเพ่ิมข้ึนรอยละ95 นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ แบบทดสอบ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

2.การประเมินสภาวะ

สุขภาพของตนเอง เพ่ือการ

วางแผนดูแลสุขภาพ และ

การเลนกีฬา 

นักเรียนมีการวางแผนดแูลสุขภาพ

เพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ แบบบันทึก 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. การแขงขันทักษะ 

คหกรรม 

รอยละ 94 ของผูเรียนไดรับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

- ประเมินผลงาน 

 

- ประเมินผลงาน 

2. การแขงขันทักษะ

คอมพิวเตอร 

รอยละ 94 ของผูเรียนไดรับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

- ประเมินผลงาน 

 

- ประเมินผลงาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1.กิจกรรม Smart Reading 

and Creative Mind 

Mapping  

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัต

ลักษณโรงเรยีน 

แบบทดสอบ / Mind Mapping ช้ินงาน 

2. กิจกรรมการแขงขันวาด

ภาพตามเน้ือเรื่อง(Picture 

Dictation)  

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัต

ลักษณโรงเรยีน 

เกณฑการประเมินช้ินงาน 

Holistic rubric score 

ช้ินงานภาพวาดจากการ

แขงขัน 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

  นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยสงเสริม

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดการเรียนรูท่ีเปนการเลนเนนการคิด เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง

ของนักเรียน 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความสามารถและเกิดทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

2. นักเรียนไดเรยีนรูผานกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีเนนกระบวนการคดิและการสรางสรรคประโยชน 

3.นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะในการเรยีนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู การแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง และ 

เจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและรักการเรียนรู 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                      (นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวสุกานดา   แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ เลศิความเพียร) 

รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

 (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ   ไมอนุมัต ิ   อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ  

ชื่อ โครงการสงเสริมตามศาสตรพระราชา 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.  

 ขอท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2  

 ขอท่ี 1 สงเสรมิใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 4 สงเสรมิใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิต

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 4 นักเรียนทุกคนมีคณุธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยดึมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย         

รักความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา  โครงการใหม     โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดานบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.2  

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 5 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1, 3 และ 4  

1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงให ความสําคัญดาน “ การพัฒนาคน ” 

ดวยการศึกษาเปนอยางมาก โดยทรงพัฒนาดานการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพ่ือใหการศึกษา

แกประชาชนอยางท่ัวถึง ศาสตรพระราชาจึงเปนศาสตรท่ีครอบคลมุถึงเรือ่ง เอกลักษณของชนชาติไทย เชน การออนนอม ถอมตน การ

เปนสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนคุณงามความดีของคนไทย ท่ีบรรพชนไทยไดปฏิบัติสืบทอดตอกันมาทรง

ใหขอคิดการประพฤติปฏิบัติตน อยาคบคนดวยฐานะ คบคนดวยความดี มีมิตรภาพดวยความรักความผูกพัน และขอใหมีความกตัญู

รูคุณตอบิดามารดา ผูมีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย หากทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตรของพระราชาแลว ก็จะเปนพลเมือง

ท่ีมีคุณภาพ ประเทศชาติก็จะมีแตคนดี และทําใหประเทศชาติเจริญกาวหนา รวมท้ังการนอมนําแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งเปนหลักการปฏิบัติท่ีมุงเนนใหประชาชนดํารงชีวิตอยูบนทางสายกลางบนพ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
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และการสรางภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เปนปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับ

สถานศึกษา ระดับชุมชน จนถึงระดับภาครัฐ เพ่ือใหการพัฒนาและการบริหารประเทศดําเนินไปในทางสายกลาง มีความสําคัญยิ่งตอ

การขจัดความยากจนและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยอาศัยเง่ือนไขความรูควบคูกับคุณธรรม นําสูสังคมท่ีสงบสุข 

 ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ทําใหการดํารงชีวิตในแตละวันมีความเรงรีบและ

เผชิญกับการตัดสินใจภายใตความเสี่ยงตอกระแสบริโภคนิยม จึงจําเปนตองปลูกฝงใหนักเรียนมีความรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

ดังน้ันกลุมบริหารวิชาการโรงเรียนสารวิทยาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนเปนโครงการ

ตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรูและเห็นคณุคาความสําคญัของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติ

ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสมผานกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนและประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับแหลงภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือสรางแหลงเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงใหหลากหลาย 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียน  จํานวน     2,731   คน   ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

 ครู   จํานวน       140   คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน) 

1. นักเรียนมีความรูและเห็นคณุคาความสําคญัของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

 2.โรงเรียนไดรับการสนับสนุน สงเสริมการใชแหลงภูมปิญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจ 

     พอเพียงและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 3. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีนใหหลากหลาย 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวเยาวลักษณ   วงศสิงห 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา  

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

    ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

กิจกรรมตลาดนดัพอเพียง 1 ต.ค. 61 – 

ก.พ. 62 

40,000    ครูไพลิน  

กิจกรรม 1 หอ้งเรียน 1 โครงงาน

สาธารณประโยชน ์

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

 

    ครูธนัยช์นก  

กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชา 1 ต.ค. 61 –     ทุกกลุ่มสาระ
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

30 ก.ย. 62 การเรียนรู้ 

รวม  40,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

กิจกรรมการแข่งขนัตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมสมุดทาํมือตามศาสตร์พระราชา 

- กิจกรรมการจดัป้ายนิเทศตามศาสตร์

พระราชา 

15 พ.ย.61 –

31 ส.ค.62 

3,000 

 

 

 

   ครูพชัรีย ์  

ครูสุวมิล   

รวม  3,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

1. บญัชีธนาคารของนกัเรียน ก.ย-ธ.ค. 61

ม.ค.-ก.พ.62 

    ครูประจบ  

ครูณทัธมวนัทน์ 

2. ตลาดนดัพอเพียง 

 
- 

    ครูรุ่งเพข็ร์ 

ครูปัทมา 

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

กิจกรรมการทาํผลิตภณัฑท์าํความสะอาด

ครัวเรือน 

สิงหาคม 

2562 

7,000    ครูนนัทน์ภสั   

 

กิจกรรมตลาดนดัเศรษฐกิจพอเพียง 1 ต.ค.61 

- 30 ก.ย.62 

    ครูนนัทน์ภสั   

 

รวม  7,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้หลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวชิา 

20 พ.ค. 62 1,000    ครูไพลิน 

 

กิจกรรมตลาดนดัพอเพียง 22 พ.ย. 61 -    ครูไพลิน 

กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

20 พ.ค. 62 1,000    ครูไพลิน 

 

รวม  2,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. กิจกรรมส่ิงประดิษฐอ์ยา่งพอเพียง 1 พ.ย. 61 – 

31 ธ.ค. 61 

    ครูสิรินิติ   

รวม 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

การบูรณาการโดยใชห้ลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการเรียนการ

สอน 

พ.ย. 61 – 

ก.ย. 62 

 

    ครูในกลุ่ม

สาระ 

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พ.ย. 61 – 

ก.ย. 62 

 

    ครูในกลุ่ม

สาระ 

รวม       

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กิจกรรมอฒัจรรยพื์ชผกั ตลอดปี

การศึกษา 

2,000    ครูประทุม 

กิจกรรมซุม้เห็ด ตลอดปี

การศึกษา 

2,000    ครูอรุณรัตน ์

กิจกรรมตลาดนดัการงานอาชีพ 22 พ.ย. 61 6,000    ครูอรุณรัตน ์

รวม  10,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       

จดัป้ายนิเทศหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ม.ค.- ก.พ. 

62 

    ครูวร์ีสุดา 

รวม       

รวมทั้งส้ิน  62,000 - - -  

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

 8.1 วางแผน (P) 

  1. วางแผนการปฏิบัติงาน 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูรับผดิชอบ 

  3. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D) 

  1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตอผูบรหิาร 

  2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมบริหารวิชาการ 

1. กิจกรรมบูรณาการการ

เรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกรายวิชา 

รอยละ 97 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมิน กิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ประเมินความพึงพอใจ 

- สังเกตการทํากิจกรรม 

- ประเมินตามสภาพจริงจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูและการ

ทํางาน 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบสังเกตการทํากิจกรรม 

- แบบประเมินตามสภาพ

จริง 

2. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง รอยละ 96 ของนักเรียน ครู 

และบุคลากรเขารวมกิจกรรม  

- ประเมินความพึงพอใจ 

- สังเกตการทํากิจกรรม 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบสังเกตการทํากิจกรรม 

3. กิจกรรม 1 หองเรียน 1 

โครงงานสาธารณประโยชน 

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะตามอัตลักษณ

โรงเรียน 

- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินโครงงาน 

-  นิเทศติดตาม/สมัภาษณ 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินโครงงาน 

- แบบนิเทศติดตาม/

สัมภาษณ 

4. กิจกรรมบูรณาการศาสตร

พระราชา 

รอยละ 97 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมิน คณุธรรม

จริยธรรมคณุลักษณะอันพึง

ประสงค ื

- ประเมินความพึงพอใจ 

- สังเกตการทํากิจกรรม 

- ประเมินตามสภาพจริงจากการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูและการ

ทํางาน 

- แบบประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบสังเกตการทํากิจกรรม 

- แบบประเมินตามสภาพ

จริง 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

กิจกรรมการแขงขันตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมสมุดทํามือตาม

ศาสตรพระราชา 

- กิจกรรมการจัดปายนิเทศ

ตามศาสตรพระราชา 

นักเรียนรอยละ  95  

เขารวมกิจกรรมการแขงขัน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ประเมิน 

 

- แบบประเมิน 

 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ธนาคารโรงเรียน รอยละ 90 มีการบันทึกบัญชี

ออมรายรับ-รายจาย 

ติดตามการบันทึกรายรับ-

รายจาย 

แบบบนทึกรายรับ-รายจาย 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. กิจกรรมการทําผลิตภณัฑ

ทําความสะอาดครัวเรือน 

นักเรียนรอยละ 96 ไดรับการ

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

2. ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนรอยละ 96 ไดรับการ

สงเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกรายวิชา 

- นักเรียนรอยละ 98.5 

ทําบันทึกบัญชีรายวัน 

“ตนกลาเศรษฐกิจพอเพียง” 

สรุปตดิตาม/รายงานสมุดบัญชี

รายวัน“ตนกลาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

กิจกรรมทําสมดุบัญชี “ตน

กลาเศรษฐกิจพอเพียง” 

- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง - นักเรียนรอยละ 90 เขารวม

กิจกรรม 

แบบประเมิน กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- นักเรียนรอยละ 90 เขารวม

กิจกรรม 

 

แบบประเมิน 

  

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. กิจกรรมสิ่งประดิษฐอยาง

พอเพียง 

ผลงานสิ่งประดิษฐอยาง

พอเพียง 

แขงขัน แบบรายงานความสําเร็จ 

รางวัลท่ีไดรับ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. การบูรณาการโดยใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการจัดการเรียนการสอน 

ครูและนักเรียนมีจิตสํานึก 

ดูแลสุขภาพของตนเองรอยละ 

95 

  

2. การวางแผนดูแลสุขภาพ

ของตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและนักเรียนสามารถดูแล

สุขภาพตนเองตามแนวทาง 

รอยละ 95 

  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1. กิจกรรมอัฒจรรยพืชผัก รอยละ 97 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมิน คณุธรรม

จริยธรรมคณุลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยม 12 

ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- สรุปติดตาม/รายงานการ

ปฏิบัติงาน 

- แบบสอบถาม 

 

- รายงานผล 

2. กิจกรรมซุมเห็ด รอยละ 97 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมิน คณุธรรม

จริยธรรมคณุลักษณะอันพึง

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- สรุปติดตาม/รายงานการ

ปฏิบัติงาน 

- แบบสอบถาม 

 

- รายงานผล 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

ประสงคและคานิยม 12 

ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. กิจกรรมตลาดนัดการงาน

อาชีพ 

รอยละ 97 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมิน คณุธรรม

จริยธรรมคณุลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยม 12 

ประการ กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- สรุปติดตาม/รายงานการ

ปฏิบัติงาน 

- แบบสอบถาม 

 

- รายงานผล 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. จัดปายนิเทศหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รอยละ 97 ของนักเรียนผาน

เกณฑการประเมินคณุธรรม

จริยธรรม คณุลักษณะอันพึง

ประสงคและคานิยม 12 

ประการกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 สอบถาม และตรวจใหคะแนน แบบประเมิน 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

 นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

พัฒนานักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียนมีความรูและเห็นคณุคาความสําคญัของศาสตรพระราชา 

           2. นักเรียนไดเรยีนรูและเห็นคุณคาการใชชีวิตตามศาสตรพระราชา รวมถึงมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม ผานกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

 3. โรงเรียนไดรบัการสนับสนุนสงเสริมการใชแหลงภูมปิญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนรูบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

 4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรยีนใหหลากหลาย 

 5. นักเรียนสามารถนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชในชีวิตประจาํวันได 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                    (นางสาวเยาวลักษณ   วงศสิงห) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวสุกานดา   แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

    (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

         หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ   ไมอนุมัต ิ   อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ  

ชื่อโครงการสงเสริมศักยภาพตามอัตลักษณและความเปนเลิศทางวิชาการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.  

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2  

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู ท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญตามมาตรฐานสากล 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5 กลุมสาระการเรยีนรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

 ขอท่ี 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรคใฝรูและใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 ขอท่ี 3 นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห 

แกปญหา 

 ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณติศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ

ในระดับประเทศและตางประเทศ   

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา   โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1  

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1, 2 และ 4  

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง

และการปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหเกิดความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะความชํานาญจึงเปนหนาท่ีท่ีจะตองจัดประสบการณตรง 

สงเสริมผูเรียนใหมีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตน สูสาธารณชนไดอยางภาคภูมิ  มั่นใจในศักยภาพ  ตลอดจนนําช่ือเสียงมาสู
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ตนเอง โรงเรียนและประเทศชาติ โรงเรียนสารวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญท่ีมีความโดดเดนในดานวิชาการ กิจกรรม 

ศิลปะ ดนตรี และกีฬาท้ังยังมีความพรอมในดานภาษาในการเปดศูนยภาษานานาชาติ  สอนโดยครูเจาของภาษาท้ังภาษาอังกฤษ    

ฝรั่งเศส ญี่ปุน และจีน โรงเรียนไดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยก้ันหนาน ประเทศจีน  ในการเปดสอนภาษาตางประเทศท่ี 2คือภาษาจีน

ใหแกนักเรียน ม.1 ทุกหอง ไดรับแตงตั้งเปนศูนยพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุมบริหารวิชาการจึงไดจัดใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพและความสามารถใหความเปนอัตลักษณของ

โรงเรียนเดนชัดมากข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมโีอกาสแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถในดานตางๆและสงเสรมิความเปนอัตลักษณของโรงเรียน 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง เกิดความภาคภมูิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเองและเปนการพัฒนา 

ความรูความสามารถและทักษะในดานวิชาการ กีฬาของนักเรียน 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน 2,731 คน     ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู   จํานวน 140  คน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดับมาตรฐาน) 

1. นักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในดานวิชาการ ภาษา กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬามีความภาคภูมิใจ   

และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถนําช่ือเสียงมาสูตนเอง โรงเรียน และประเทศชาตไิด 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2561- 30  กันยายน  2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหารวชิาการ 

1.กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วมประกวด

และแข่งขนัทกัษะความรู้ทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้/งาน 

 

2 พ.ย. 61 - 

30 ก.ย. 62 

 11,020   ครูสุกานดา  

2.กิจกรรมการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

2 พ.ย. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

3.The best practice ของทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้/งาน 

2 พ.ย. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

4.กิจกรรมการจดันิทรรศการ SARA Open 

House 

1 ก.พ. 61   91,000  ครูเฉลิมศรี  

รวม   11,020 91,000   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.วนัสุนทรภู่คู่ภาษาไทย 1 มิ.ย. 62 – 

 31 ก.ค. 62 

20,000    ครูดาวเรือง  

ครูกญัญารัตน์  

ครูวชิณี   

ครูวนสันนัท ์  

2.เพชรภาษาไทย 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

3,000 7,000   ครูวนสันนัท ์  

รวม  23,000 7,000    

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

1. แข่งขนัทกัษะภายในโรงเรียน 7 ส.ค. 62   5,000  ครูวลัวภิา 

ครูจีรนนัท ์ 

ครูโสภณ 

2.แข่งขนัทกัษะภายนอกโรงเรียน -  5,000   ครูอรนนัท ์

3. กิจกรรมพฒันาส่ือการสอน/นวตักรรม ต.ค.61  - 

ก.ย.62 

2,000    ครูวลัวภิา 

รวม  2,000 5,000 5,000   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

1.กิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์ สิงหาคม 

2562 

30,000    ครูธญัทิพย ์

และครู

วทิยาศาสตร์ 

ทุกคน 

2.กิจกรรมการแข่งขนักบัองคก์รภายนอก 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

 30,000   ครูเยาวลกัษณ์   

3.กิจกรรมการแข่งขนัศิลปหตัถกรรม 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

50,000    ครูเยาวลกัษณ์   

4.กิจกรรม the best practice 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 
 

   ครูธญัทิพย ์

และครู

วทิยาศาสตร์

ทุกคน 

รวม  80,000 30,000    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

1.กิจกรรมการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมและ

การแข่งขนัวชิาการ 

2 พ.ย. 61 2,000    ครูธีระวฒัน ์
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

2.กิจกรรม The best practice ของทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

7 ม.ค. 62 2,000    ครูธีระวฒัน ์

 

3.กิจกรรมแข่งขนัวชิาการภายนอก

สถานศึกษา 

  6,000   ครูสุรีพร 

4.กิจกรรมแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 28 พ.ค. 62 7,500    ครูกนกลกัษณ์ 

5.กิจกรรมธรรมศึกษา 

- เขา้ค่ายธรรมศึกษา 

- สอบธรรมศึกษา 

แจกเกียรติบตัรธรรมศึกษา 

29 พ.ย. 62 -    ครูกนกลกัษณ์ 

 

รวม  11,500 6,000    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วมประ 

และแข่งขนัทกัษะทางศิลปะภายนอก

โรงเรียน 

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62  20,000  

 ครูนภวรรณ   

2. กิจกรรมการแข่งขนัศิลปหตัถกรรม ดา้น

ทศันศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ 

1 ต.ค. 61 – 

31 ธ.ค. 61 
30,000   

 ครูวนสันนัท ์  

 

3. The Best Practice Of Arts Education 1.ต.ค. 61 – 

31 ม.ค. 62 
40,000  

 
 

ครูณฐัพล   

4. กิจกรรมการจดันิทรรศการ SARA OPEN 

HOUSE 

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 
  

 
 

ครูณฐัดา   

 

5. สืบสานประเพณีไหวค้รูศิลปะ 3 มิ.ย. 62 – 

30 ก.ย. 62 
28,000  

 
 

ครูวนสันนัท ์  

 

6. ค่ายส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพทาง

ดนตรี 

1 ม.ค. 62 – 

29 มี.ค. 62 
100,000  

 
 

ครูณฐัพล   

7. กิจกรรมแข่งขนัทกัษะภายในสู่ความเป็น

เลิศทางศิลปะ 

1 ต.ค. 61 – 

30 ส.ค. 62 
3,000  

 
 

ครูธนัยช์นก   

รวม  201,000 20,000    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. การแข่งขนักีฬาภายใน พ.ย. 61 30,000    ครูพรชยั 

2. การแข่งขนักีฬาระหวา่งโรงเรียน 1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย.62 

  15,200  
ครูไตรรัตน ์

3. การส่งเสริมความเป็นเลิศกีฬาฟตุบอล 1 ต.ค.61 - 

30 ก.ย.62 

    ครูพรชยั  
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

4. การส่งเสริมสุนทรียภาพสร้างขวญั

กาํลงัใจ 

1 ต.ค.61 - 

30 ก.ย.62 

    ครูกนกวรรณ 

5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของ

นกัเรียน 

1 ต.ค.61 - 

30 ก.ย.62 

10,000    ครูพีระชาติ 

6. งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 1 ต.ค.61 – 

28 ก.พ.62 

10,000    ครูพีระชาติ 

7. การฝึกทกัษะกีฬาฟตุบอล 1 ต.ค.61 - 

30 ก.ย.62 

    ครูไตรรัตน์  

8. สวสัดิการสนบัสนุนโครงการดา้นกีฬา 1 ต.ค.61 - 

30 ก.ย.62 

    ครูพรชยั 

รวม  50,000  15,200   

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

1.แข่งขนัศิลปหตัถกรรม การงานอาชีพ พ.ย. 61 8,000    ครูวนีฐัดา 

2.แข่งขนัศิลปหตัถกรรม คอมพิวเตอร์ พ.ย. 61 4,000    ครูจตุพร 

3.แข่งขนัทกัษะความรู้นอกสถานท่ี ตลอดปี

การศึกษา 

 10,000   ครูจิราภรณ์ 

รวม  12,000 10,000    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 

1. กจิกรรมการแข่งขนัศิลปหัตถกรรม   60,000    

2. การแข่งขนัทกัษะภาษาต่างประเทศ

ภายนอก 

      

 ติวสอบแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุ

ภาษาองักฤษ  

1 ก.ค.-  

31 ส.ค. 62 

7,000    ครูประนอม 

ครูอรอนงค ์

3. กจิกรรม The best practice        

กิจกรรมประกวดแข่งขนัการร้องเพลง 

Singing Contest 2019 

1- 30 ส.ค. 

62 

2,330    ครูพิมพป์ระภา 

ครูพรประภา 

ครูกญัญาทิพ 

รวม  9,330 60,000    

รวมทั้งส้ิน  397,430 149,020 111,200 -  

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

 8.1 วางแผน (P) 

  1. วางแผนการปฏิบัติงาน 
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  2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูรับผดิชอบ 

  3. กําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D) 

  1. บันทึกขอความขออนุญาตจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการตอผูบรหิาร 

  2. ขออนุญาตดําเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  3. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  4. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมบริหารวิชาการ 

1. กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา

รวมประกวดและแขงขันทักษะ

ความรูทุกกลุมสาระการ

เรียนรู/งาน 

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

- สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน - แบบสอบถาม สถิติและ

ปฏิบัติงาน 

2. กิจกรรมการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมทุกกลุมสาระ

การเรยีนรู/งาน 

รอยละ 94 ของนักเรียนมี

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม

หลักสตูรมคีวามเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

- สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน - แบบสอบถาม สถิติและ

ปฏิบัติงาน 

3. The best practice ของ

ทุกกลุมสาระการเรยีนรู/งาน 

รอยละ 94 ของนักเรียนไดรับ

การพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 

- สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน - แบบสอบถาม สถิติและ

ปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

SARA Open House 

รอยละ 97 ของนักเรียน ครู 

และบุคลากรเขารวมกิจกรรม 

- สอบถาม สถิติและปฏิบัติงาน - แบบสอบถาม สถิติและ

ปฏิบัติงาน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. กิจกรรมวันสุนทรภูและการ

แขงขันทักษะวันภาษาไทย

แหงชาติ 

- รอยละ 100 นักเรียนเขารวม

กิจกรรมวันสุนทรภู 

1. สอบถาม 

2. ประเมิน 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมิน 

2. เพชรภาษาไทย - รอยละ 100 นักเรียนเขารวม

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ 

1. สอบถาม 

2. ประเมิน 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบประเมิน  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

1. แขงขันทักษะภายใน

โรงเรียน 

รอยละ 90 ของนักเรียน รวม

กิจกรรมสงเสริมความสามารถ

ดานวิชาการและทักษะดาน

คณิตศาสตรภายในโรงเรียน 

- ทดสอบ 

- สอบถาม 

- รายงานผลการสอบ 

  ระดับชาต ิ

- ใชแบบทดสอบ 

- ใชแบบสอบถาม 

- จากแบบรายงานผล 

  การสอบระดับชาต ิ
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กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

2.แขงขันทักษะภายนอก

โรงเรียน 

รอยละ 90 ของนักเรียน รวม

กิจกรรมสงเสริมความสามารถ

ดานวิชาการและทักษะดาน

คณิตศาสตรภายในโรงเรียน 

- ทดสอบ 

- สอบถาม 

- รายงานผลการสอบ 

  ระดับชาต ิ

- ใชแบบทดสอบ 

- ใชแบบสอบถาม 

- จากแบบรายงานผล 

  การสอบระดับชาต ิ

3. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/

นวัตกรรม 

รอยละ 100 ของครู กับ

กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/

นวัตกรรม 

-แบบประเมินการพัฒนาสื่อการ

สอน/นวัตกรรม 

-แบบประเมินการพัฒนา

สื่อการสอน/นวัตกรรม 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. กิจกรรมสัปดาห

วิทยาศาสตร 

นักเรียนมีความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตรมีความเปน

เลิศทางวิชาการ รอยละ 94 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.กิจกรรมการแขงขันกับ

องคกรภายนอก 

นักเรียนมีความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตรมีความเปน

เลิศทางวิชาการ รอยละ 94 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรม 

นักเรียนมีความรูและทักษะท่ี

จําเปนตามหลักสูตรมีความเปน

เลิศทางวิชาการ รอยละ 94 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4. กิจกรรม the best 

practice 

นักเรียนไดรับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา รอยละ 94 

สอบถาม แบบสอบถาม 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

1.กิจกรรมการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมและการแขงขัน

วิชาการ 

นักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 

รอยละ 80 มีความรูใน 

วิชาสังคมศึกษามากข้ึน  

ทดสอบแบบประเมินผล - แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน 

2.กิจกรรม The best 

practice ของทุกกลุมสาระ

การเรยีนรู 

นักเรียนท่ีเขารวมแขงขัน 

รอยละ 80 มีความรูใน 

วิชาสังคมศึกษามากข้ึน 

ทดสอบแบบประเมินผล - แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน 

3. กิจกรรมแขงขันวิชาการ

ภายนอกสถานศึกษา 

รอยละ 80 นักเรยีนมีสวนรวม

ในกิจกรรมกิจกรรมแขงขัน

วิชาการภายนอกสถานศึกษา 

ทดสอบแบบประเมินผล - แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน 

4. กิจกรรมแสดงตนเปน 

   พุทธมามกะ 

รอยละ 80 นักเรยีนมีสวนรวม

ในกิจกรรมแสดงตนเปน 

พุทธมามกะ 

แบบประเมิน - แบบประเมินผลการเขา 

  รวมกิจกรรม 

5. กิจกรรมธรรมศึกษา รอยละ 80 นักเรยีนมีสวนรวม

ในกิจกรรม เขาคายธรรมศึกษา 

แบบประเมิน - แบบประเมินผลการเขา 

  รวมกิจกรรม 
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กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

และสอบธรรมศึกษา 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

1. กิจกรรมสงเสริมนักเรียนเขา

รวมประกวด และแขงขัน

ทักษะทางศิลปะภายนอก

โรงเรียน 

นักเรียนเปนตัวแทนนักเรียน

เขารวมการประกวดแขงขัน 

สัมภาษณความภาคภูมิใจในการ

ประกวดแขงขัน 

แบบสัมภาษณความ

ภาคภูมิใจในการประกวด

แขงขัน 

2. กิจกรรมการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรม ดานทัศนศิลป 

ดนตรี และนาฏศิลป 

นักเรียนเปนตัวแทนนักเรียน

เขารวมการประกวดแขงขัน 

สัมภาษณความภาคภูมิใจในการ

ประกวดแขงขัน 

แบบสัมภาษณความ

ภาคภูมิใจในการประกวด

แขงขัน 

3. The Best Practice Of 

Arts Education 

นักเรียนสามารถสรางช่ือเสียง

มาสูกลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 

และโรงเรียน 

บันทึกผลรางวัล แบบบันทึกผลรางวัล 

4. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

SARA OPEN HOUSE 

นักเรียนไดแสดงศักยภาพทาง

ศิลปะตอท่ีสาธารณะ 

สังเกตการมีสวนรวมของนักเรียน 

และสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกต และ

แบบสอบถาม 

5. สืบสานประเพณีไหวครู

ศิลปะ 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

รอยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

6. คายสงเสริม และพัฒนา

ศักยภาพทางดนตร ี

ความพึงพอใจของนักเรียน 

รอยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. กิจกรรมแขงขันทักษะ

ภายในสูความเปนเลิศทาง

ศิลปะ 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

รอยละ 90 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

1. การแขงขันกีฬาภายใน นักเรียนเขารวมรอยละ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 

2. การแขงขันกีฬาระหวาง

โรงเรียน 

นักกีฬาเขารวมรอยละ 100 สัมภาษณ แบบสรุปผลงาน 

3. การสงเสริมความเปนเลิศ

กีฬาฟุตบอล 

นักกีฬาไดรับการพัฒนา 

รอยละ 100 

นิเทศ แบบสรุปผลการดําเนินงาน 

ผลการแขงขัน 

4. การสงเสริมสุนทรียภาพ

สรางขวัญกําลังใจ 

นักเรียนเขารวมรอยละ 100 สัมภาษณ แบบสรุปผลงาน 

5. การทดสอบสมรรถภาพทาง

กายของนักเรียน 

นักเรียนเขารวมรอยละ 100 สัมภาษณ สอบถาม แบบบันทึกผล 

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 90 

การแขงขัน แบบบันทึกผล 

7. การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล นักกีฬาไดรับการฝกทักษะ 

รอยละ 100 

การฝกซอม ผลการพัฒนา การแขงขัน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

8. สวัสดิการสนับสนุนโครงการ

ดานกีฬา 

นักกีฬาไดรับสวัสดิการ รอยละ 

100 

สังเกตุ สอบถาม การสนับสนุนจากรายได

ตางๆ 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.แขงขันศิลปหัตถกรรม การ

งานอาชีพ 

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะตามอัตลักษณ

โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

2.แขงขันศิลปหัตถกรรม 

คอมพิวเตอร 

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะตามอัตลักษณ

โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

3.แขงขันทักษะความรูนอก

สถานท่ี 

รอยละ 97 ของนักเรียนไดรับ

การสงเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะตามอัตลักษณ

โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. กิจกรรมการแขงขนั

ศิลปหัตถกรรม 

 

รอยละ 94 ของนักเรียนมี

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม

หลักสตูรมคีวามเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. กิจกรรมการแขงขนัทักษะ

ภาษาตางประเทศภายนอก 

   

 ติวสอบแขงขันเพชรยอด

มงกุฎภาษาอังกฤษ 

รอยละ 94 ของนักเรียนมี

ความรูและทักษะท่ีจําเปนตาม

หลักสตูรมคีวามเปนเลิศทาง

วิชาการ เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

การประเมิน แบบประเมิน 

3. กิจกรรม The Best 

Practice  

   

กิจกรรมประกวดแขงขันการ

รองเพลง Singing Contest 

2019 

รอยละ 95 ของนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมไดรับการพัฒนา

ทักษะทางภาษาและสงเสริม

ศักยภาพและความสามารถ

ตามอัตลักษณของสถานศษา 

การประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ

การจัดกิจกรรม 
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8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

 พัฒนาใหนักเรียนสามารถสรางองคความรู ทักษะในกลุมวิชาตางๆ และสงนักเรียนเขารวมการประกวด และการแขงขัน

ดานตางๆในเวทีในระดับจังหวัด  ระดับชาติและนานาชาต ิ

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.นักเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถจากการนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปใชและเรียนรูจากประสบการณตรง 

 2. ไดรับช่ือเสยีง ความภาคภูมิใจนํามาสูตัวนักเรียน โรงเรยีน และประเทศชาต ิ

 3. นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 4. นักเรียนมีผลทดสอบตางๆ ตามเปาหมาย 

 5. นักเรียนมีความตระหนักและเหน็คุณคาของหลักคานิยมหลัก  12  ประการและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

 6. นักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

 7. นักเรียนสามารถวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางมีระบบและสรางสรรค 

8. นักเรียนแสดงความสามารถในดานตางๆตามศักยภาพของตนเอง สอดคลองกับอัตลักษณของโรงเรยีน 

 9. นักเรียนไดรับช่ือเสียง ความภาคภูมิใจ นํามาสูตัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาต ิ 

 

 

10.การอนุมัติโครงการ 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                       (นางสาวพัฒตวรรณ   สีเลา) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวสุกานดา   แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

          (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

 (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

      หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ   ไมอนุมัต ิ   อ่ืนๆ ........................................................................... 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ     

ชื่อ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน  

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญตามมาตรฐานสากล 

 ขอท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภบิาลเนนกระบวนการมีสวนรวม 

สอดคลองกับจดุเนนของโรงเรียน  

       ขอท่ี 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน การเขียนเชิงวิเคราะห สรางสรรค และใฝรูใฝเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 ขอท่ี 3 นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห 

แกปญหา) 

            ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณติศาสตร เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ

ในระดับประเทศและตางประเทศ 

 ขอท่ี 8 การบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มรีะบบประกันคณุภาพในการศึกษาท่ีเขมแข็ง เพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 ขอท่ี 9 สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชนกับ

ทุกภาคสวน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    ผูเรยีนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

    การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  �  ดานบริหารจดัการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   ประเด็นพิจารณา ขอท่ี  1.1 (1,2,4)  

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 3.1,3.2 
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1. หลักการและเหตุผล 

         หองสมุดเห็นคุณคาของการอาน และสงเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ ป พ.ศ. 2559 ถึงป พ.ศ. 2563 เปนป

ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของการอาน และพัฒนาตนเองใหทันยุคไทยแลนด 4.0 หองสมุดจึงจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการ

สงเสริมการอาน 

2. วัตถุประสงค 

     1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน คร ูมีนิสัยรักการอานในศตวรรษท่ี 21  

     2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุนใหนักเรียน ครู ไดเห็นความสําคัญของการอาน และนําความรูท่ีไดจากการอานไปใชในการเรียน และ

ชีวิตประจําวันได 

     3.  เพ่ือกระตุนใหชุมชนมีนิสยัรักการอาน  

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียน จํานวน           ...…………2,731.………. คน   ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

   ครู จํานวน                   ……………140…………. คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………..……….... คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

         1.  เนนแนวคิดหลักในการสงเสริมนิสยัรักการอาน  

         2.  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย 

         3.  นักเรียนไดศึกษาคนควาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มคีวามพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ  

         4.  นักเรียนพัฒนาการอานและมีทัศนคติท่ีดีมีนิสัยรักการอาน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายธีรวุฒิ   เพ็ญบุญ 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมบริหารวิชาการ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย งานหองสมุด 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ  

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

งานห้องสมุด 

1. การจดักจิกรรมส่งเสริมการอ่าน       

1.1  กิจกรรมยอดนกัอ่าน ตลอดปี

การศึกษา 

    ครูธีรวฒิุ 

1.2  กิจกรรมหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี ตลอดปี

การศึกษา 

    ครูธีรวฒิุ 

1.3  กิจกรรมแข่งขนัเปิดพจนานุกรม 5-9 ส.ค. 62     ครูธีรวฒิุ 

1.4  กิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหา

สารานุกรม 

5-9 ส.ค. 62     ครูธีรวฒิุ 

1.5  กิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาผา่น

เวบ็ไซต ์

5-9 ส.ค. 62     ครูธีรวฒิุ 

1.6  กิจกรรมบนัทึกรักการอ่าน ภาคเรียนท่ี 1     ครูธีรวฒิุ 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1.7  กิจกรรมสปัดาห์หอ้งสมุด 5-9 ส.ค. 62 3,000    ครูธีรวฒิุ 

1.8  ค่ายรักการอ่าน 5-9 ส.ค. 62 2,000    ครูธีรวฒิุ 

1.9  กิจกรรมสียงตามสาย ตลอดปี

การศึกษา 

    ครูธีรวฒิุ 

1.10  กิจกรรมศิลปหตัถกรรม พ.ย.     ครูธีรวฒิุ 

รวม  5,000     

รวมทั้งส้ิน  5,000     

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 1. วางแผนปฏิบัติงาน 

                     2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

                      3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

                      4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

                           1. กิจกรรมสงเสริมการอานคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค   

                           2. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน และคิดวิเคราะหของนักเรียน  

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

งานหองสมุด 

1. การจัดกิจกรรมสงเสริมการ

อาน 

   

   1.1 กิจกรรมยอดนักอาน - นักเรียนรอยละ 94 มีการยมื

หนังสือในหองสมุดเพ่ิมมากข้ึน 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.2 กิจกรรมหองสมุด

เคลื่อนท่ี 

- นักเรียนรอยละ 95 มีนิสัยรักการ

อานเพ่ิมข้ึนโดยการหาหนังสืออาน

ไดรอบๆ ตัว 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสงัเกตพฤติกรรม 

   1.3 กิจกรรมแขงขันเปด

พจนานุกรม 

- นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยใฝรู

เรื่องรอบตัว สามารถคนหาคําได

อยางแมนยํา 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.4 กิจกรรมแขงขันตอบ

ปญหาสารานุกรม 

- นักเรียนรอยละ 90  มีความรู

รอบตัวในการเปดสารานุกรมไทย 

การประเมิน 

สอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

สัมภาษณ 

   1.5 กิจกรรมแขงขันตอบ

ปญหาทางเว็บไซต 

- นักเรียนรอยละ 90 มีการสืบคน

สารสนเทศท่ีถูกตองและรวดเร็ว 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.6 กิจกรรมบันทึกรักการ

อาน 

- นักเรียนรอยละ 90 มีทักษะใน

การอาน คนควาหนังสือ สรุป

ใจความสําคญั 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

   1.7 กิจกรรมสัปดาห

หองสมุด 

- นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการ

อาน รูจักตั้งคําถามเพ่ือหาเหตผุล 

สนใจแสวงหาความรู สิ่งตางๆ 

รอบตัวในระดับด ี

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

   1.8 กิจกรรมคายรักการ

อาน 

- นักเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการ

อานรูจักการทํางานเปนกลุม 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

   1.9 กิจกรรมสียงตามสาย - นักเรียนรอยละ 95 ไดรบัความรู

และเกล็ดสาระตางๆจากการฟง

เสียงตามสาย 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

   1.10 กิจกรรม

ศิลปหัตถกรรม 

- นักเรียนรอยละ 95 ไดรบัความรู

และประสบการณจากการเขารวม

การแขงขัน 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A)   

          นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมลูเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคณุภาพใหยั่งยืนตอไปโดย   

พัฒนานักเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการคดิวิเคราะห อยางสรางสรรค คดิไตรตรองอยางเปนระบบ และนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ไดอยางมีความสุข  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            นักเรียนมีนิสัยรักการอานและสามารถคิดวิเคราะหอยางสรางสรรค คดิไตรตรองอยางเปนระบบ และนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
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10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ .........................................................ผูรับผิดชอบโครงการ  

                                                           (นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ) 

 

 

ลงช่ือ .....................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นายธีรวุฒิ  เพ็ญบุญ) 

               หัวหนางานหองสมุด 

 

ลงช่ือ........................................................ผูพิจารณาโครงการ  

       (นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร) 

รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

              (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

      หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

                 (นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

            รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                     ไมอนุมัติ                  อ่ืนๆ ................................................................... 

 

 

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

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ      งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ชื่อ โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   

 ขอท่ี  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 

 ขอท่ี  4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มมีาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 ขอท่ี  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

  ขอท่ี 6 สงเสริมใหโรงเรียนจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี  4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยดึมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รัก

ความเปนไทย และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1 (2,4) 1.2 (1,2,3,4)  

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1,2,3  

 

1. หลักการและเหตุผล 

0  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดแนวการจัดการศึกษา โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคน                  

มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดใหมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีจัดอยางเปนกระบวนการดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย  เพ่ือมุงในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณ และสังคม มุงเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจัก            

และเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาต ิ          

และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
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0    ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ         

ท่ีประกาศใชในปการศึกษา 2552  ทําใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับงบประมาณอยางจํากัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใชในกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนแทนการเก็บคาใชจายจากนักเรียนและผูปกครอง 

2. วัตถุประสงค 

             2.1 เพ่ือสงเสริมการจดักิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมีความสามารถและรับประสบการณตรง   

                  และสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 

             2.2 เพ่ือสงเสรมิใหผูเรยีนมีคานิยมท่ีดีงามในการดาํเนินชีวิต  เสรมิสรางวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม แกผูเรียน 

  2.3 เพ่ือสนับสนุนการจัดคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดบัช้ัน ม.1 – ม.3 ใหตรงตามศักยภาพของผูเรยีน 

             2.4 เพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย คนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ 

                  เฉพาะตัว  และสามารถเลือกอาชีพในอนาคตไดเหมาสมกับตนเอง 

             2.5 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีพ้ืนฐานในการเปนผูนําท่ีดีและเปนพลเมืองดีของชาต ิ

             2.6 เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต รักและเห็นคณุคาในตนเองและผูอ่ืน 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน …………2,731………… คน   ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู   จํานวน ……………………………. คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

     ผูเรียนเกิดความรูความชํานาญ ประสบการณท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมากยิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 92 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  ครูวนัสนันท  คําแสน 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โรงเรียนสารวิทยา 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

 จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี      ครูวนสันนัท ์ 

1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 10 ก.พ. 62  73,920    

1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.2 31 ม.ค. –2 

ก.พ. 62 

 283,920    

1.3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.3 17 – 19 ม.ค. 

62 

 184,605    

2.1 ทศันศึกษา ม.1 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 184,800   ครูณฐัพล   

2.2 ค่ายคุณธรรม ม.2 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 20,280   ครูสิทธิศกัด์ิ  

2.3 ทศันศึกษา ม.4 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 251,900   ครูรุ่งเพช็ร์  
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

 จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

2.4 ค่ายคุณธรรม ม.4 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 18,320   ครูรุ่งเพช็ร์  

2.5 ทศันศึกษา ม.5 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 239,120   ครูกฤติยา  

2.6 ทศันศึกษา ม.6 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 168,000   ครูเฉลิมศรี  

2.7 ทศันศึกษามหาวทิยาลยั   (ม.6) 30 ส.ค. 62   19,200   ครูสุพตัรา   

2.8 ส่งเสริมคุณธรรมปัจฉิม ม.3 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 25,805   ครูโสภณ   

2.9 ส่งเสริมคุณธรรมปัจฉิม ม.6 1 ต.ค. 61-

30 ก.ย. 62 

 48,000   ครูเฉลิมศรี  

3. กิจกรรมวนัสาํคญั 

* วนัวชิราวธุ 

* วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

22 พ.ย. 61 

27 มิ.ย. 62 

 

1,000 

   ครูวนสันนัท ์ 

4. กิจกรรมส่งเสริมพฒันาความ

รับผิดชอบต่อสงัคม 

-อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 

15-16 มิ.ย. 

62 

100,000 

 

 

   ครูวนสันนัท ์ 

รวมทั้งส้ิน  101,000 1,517,870    

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

     8.1 วางแผน (P)  

- ประชุมวางแผนดําเนินกิจกรรม 

- แตงตังคณะกรรมการและผูรับผดิชอบ 

- กําหนดแนวปฏิบัติการดาํเนินกิจกรรม 

 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

- เสนองานและกิจกรรมตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเหน็ชอบ 

- ดําเนินการตามกิจกรรม 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. กิจกรรมคายลูกเสือ – เนตรนาร ี -   นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม

คายลูกเสือ – เนตรนาร ี

- สอบถาม 

- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

2. คุณธรรมและทัศนศึกษา  -  รอยละ  97 นักเรียนเขารวม

กิจกรรมทัศนศึกษา 

- สอบถาม 

- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

3. กิจกรรมวันสาํคัญ 

* วันมหาธีรราชเจา 

* วันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาต ิ

-  รอยละ  97 นักเรียนเขารวม

กิจกรรมวันสําคัญ 

- สอบถาม 

- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

4. กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความ

รับผิดชอบตอสังคม 

-อบรมนายหมูลูกเสือ-เนตรนาร ี

-  รอยละ  97 นักเรียนเขารวม

กิจกรรมอบรมนายหมูลูกเสือ-

เนตรนาร ี

- สอบถาม 

- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

พัฒนานักเรียนใหมีความรูความเขาใจในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน มีเจตคติท่ีดี พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ  ตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน  โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1.  นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัดและความสนใจของผูเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 2.  ลูกเสือ-เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน ตระหนักถึงความเปนชาติไทย และทักษะการดํารงชีวิต มีระเบียบวินัย  

ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย มีทักษะการพัฒนาชีวิตอยางมีความสุข 

 3.  ลูกเสือ-เนตรนารี ผู บําเพ็ญประโยชน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ               

ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและภาคภูมิใจในความเปนไทย 

            4.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพตนเอง มีความกตัญูกตเวที ตอบิดา มารดา ครูและคานิยมท่ีพึงประสงค ท่ีดีงาม  

มีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมไทย เห็นคุณคา ภูมิปญญาไทย 

 5.  นักศึกษาวิชาทหารท่ีเขารวมกิจกรรมรักษาดินแดนและสามารถเรียนวิชาทหารจนจบ  3 ป เปนผูมคีุณภาพ 

และประสิทธิภาพ 
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10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                       (นางสาววนัสนันท  คําแสน) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

            (นางสาววนัสนันท  คําแสน) 

           หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ลงช่ือ .......................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์                                   
ชื่อ  โครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.   
 ข้อที ่1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
            ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
      ข้อที่ 1 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
      ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 5 จัดให้ประชากรวัยเรยีนไดร้ับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5 กลุ่มสาระการเรยีนรู้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า      โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1.1 (1,2,6)  1.2 (1,2,3) 
              มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 3,5 
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนน้ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ประเด็นที่พิจารณา ข้อท่ี 1,2 

1. หลักการและเหตุผล 
     ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ของโครงการห้องเรียนพิเศษ  มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรูด้้าน 
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ทีเ่ขม้ข้น  เนื่องจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลก  ปัจจุบันและอนาคต   
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนท้ังในชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่างๆ  ผลผลติต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย 
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน  เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรูท้างวิทยาศาสตร์และคณติศาสตรผ์สมผสานความคดิสร้างสรรค์   
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด  ท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะในการค้นหาความรู้  มี
ความสามารถในการแก้ปญัหา 
      กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรต์ระหนักถึงความส าคัญดังกลา่ว  จึงได้จัดให้มโีครงการห้องเรียนพิเศษ  (วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 
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2. วัตถุประสงค ์
    2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดม้ีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูภ้ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคณุวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมี 
          ช่ือเสียง 
    2.2  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ  เกดิการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพเกดิ  และมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร ์
    2.3  เพื่อให้นักเรียนมีห้องปฏบิัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคณุภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ระดับช้ัน ม. 1 ม. 2 และ ม. 3  จ านวน 97  คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
           นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์และภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน  น าไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
ได้อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นสากล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มบริหาร  4  กลุ่ม 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 
ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน

รายหัว 
เงนิอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. การจดัสอนเพ่ิมพนูประสบการณ์ 
เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

1 ปีการศึกษา   230,400 85,600 ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

2.การจดัการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ภายนอก 

1 ปีการศึกษา   140,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

3.ค่ายวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีนาคม 2562   450,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

4.ส่งเสริมและพฒันาความสามารถ 
ของผูเ้รียนทางดา้นวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

1 ปีการศึกษา 
 

  20,000 - ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          
 

5.พฒันาส่ือการสอน/นวตักรรม/
งานวจิยั และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 

1 ปีการศึกษา 
 

  100,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

6.ปรับปรุงหอ้งเรียน 1 ปีการศึกษา   100,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

7.ประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 ปีการศึกษา   30,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

8.พฒันาบุคลากรในโครงการ/PLC 1 ปีการศึกษา   100,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 
ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน

รายหัว 
เงนิอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

9.จา้งครูชาวต่างชาติ 1 ปีการศึกษา   990,000  ครูธีราภรณ์        
ครูณฐัมน          

รวม    2,160,400 85,600  
 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 
           1.  กิจกรรมการจัดสอนเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                1.  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ และครูที่ปรึกษา                
                    ห้องเรียนพิเศษ 
                2.  สรรหาและเสนอช่ืออาจารย์ ที่มผีลงานการสอนวิชาเคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษและคณติศาสตร์ที่ดี/ดีเยี่ยมใน
         การมาให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการฯ 
                3.  ก าหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร 
         2. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
            1.  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
             2. สรรหาสถานท่ีและน าเสนอ 
             3. ก าหนดวันเวลาในการพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
          3.  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                1.  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
                2.  ส ารวจค่ายที่เหมาะสมทั้งสาระ  ระยะทางและที่พัก 
                3.  เสนอโครงการจดัค่ายวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
                4.  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  3  วัน  2  คืน 
          4.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               1.  ประชุมวางแผนจดัท างบประมาณ 
               2.  แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ 
               3.  เสนอโครงการจดักิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทางดา้นวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
                   ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
          5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
               1.  ประชุมวางแผนจดัท างบประมาณ 
               2.  แต่งตั้งผู้รับผดิชอบ 
               3.  เสนอโครงการจดักิจกรรมจดัท าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนและอุปกรณ์ทางการเรียน 
         ส าหรับ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
               4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
           6. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
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                2.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจดักิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
            7. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจดักิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
           8. พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
           9. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
       1. กิจกรรมการจัดสอนเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
           2. จัดท าบันทึกข้อความหรือเอกสารเพื่อเชิญวิทยากรอาจารย์พิเศษจากสถาบันต่างๆ 
           3. รับสมัครครูกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์เป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าตอบแทนวิทยากรการเตรียมเอกสารการสอนจดัซื้อ
      ของว่าง ส าหรับวิทยากรและดูแลนักเรียน 

           2.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมระชุมครูผูส้อนวิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์   
                   และครูที่ปรึกษาหอ้งเรียนพิเศษ 
               2.  หัวหน้าโครงการส ารวจสถานท่ีและน าเสนอ 
               3. ประชุมครูที่เป็นกรรมการน านักเรียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรยีนรู้ภายนอก 
           3.  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครผูู้สอนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
                   และครูที่ปรึกษาหอ้งเรียนพิเศษ 
               2.  จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ  รับผดิชอบให้เหมาะสมพร้อมกับท าก าหนดการจัดค่าย 
               3.  ช้ีแจงรายละเอียดและก าหนดการเข้าค่ายแก่นักเรียน 
               4.  ประชุมครูที่เป็นกรรมการค่ายในการเตรียมการและเตรียมเอกสาร  อุปกรณเ์พื่อการเข้าค่ายฯ 
               5.  ผู้บรหิารเปิดกิจกรรมค่ายและให้โอวาท 
               6.  ครูแจกแบบประเมินการร่วมกิจกรรมค่ายฯ 
               7.  ปิดค่าย –  แจกเกียรติบัตร         



หน้า   119 

 

 

          4.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               1.  ประชุมครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์และมอบหมายหนา้ที่ให้ประชาสัมพันธ์รวมถึงท าการ 
                   รับสมัครและส่งใบสมัครให้นักเรียนให้ทันเวลาที่ก าหนด 
               2.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับรายละเอยีดของการสมัครสอบสอวน./รับสมัครนักเรยีน/ประกาศ 
           ผลสอบ 
               3.  ส่งนักเรยีนเข้าประกวดโครงงานหรือเข้าร่วมแข่งขันรายการทางดา้นวิทยาศาสตร ์
               4.  จัดอบรมส่งเสรมิความรู้การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
               5.  จัดสอนเสริมแบบเข้มรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และภาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยวิทยากรภายนอก 
           5. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครผูู้สอนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร ์และ 
         ภาษาอังกฤษ 
               2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา   
               3.  ด าเนินการจัดท าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ 
               4.  ตรวจสอบห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร ์
            6. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมกับครูที่ปรึกษา 
               2.  เสนอโครงการจดักิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนส าหรับนักเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
                   ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
               3.  ด าเนินการส ารวจวัสดุต่างๆในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ตา่งๆ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลีย่นถ่าย 
            7. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครผูู้สอนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
                   และครูที่ปรึกษาหอ้งเรียนพิเศษ 
               2. เสนอโครงการประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้บริหารเพือ่พิจารณา 
               3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  รับผดิชอบให้เหมาะสมพร้อมกับท าก าหนดการจดั 
            8. พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครผูู้สอนวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
                   และครูที่ปรึกษาหอ้งเรียนพิเศษ 
               2. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
               3. จัดหาสถานท่ี และติดต่อวิทยากรในการบรรยาย   
               4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  รับผดิชอบให้เหมาะสมพร้อมกับท าก าหนดการจดั 
           9. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ 

           1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
           2. เสนอโครงการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลการต่อผู้บริหารเพือ่พิจารณา 
           3. ด าเนินการตามกระบวนการ 
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       8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. การจัดสอนเพิม่พูนประสบการณ ์
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

- นักเรียนร้อยละ  100 ได้ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
การสอนของวิทยากร 

- แบบประเมินการสอน 
  ของวิทยากร 

2.การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรยีนรู้ 
ภายนอก 

- นักเรียนร้อยละ 100  ได้ร่วม
กิจกรรม และได้รับความรู ้

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน - แบบประเมินการจัด     
  ทัศนศึกษา         

3.ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ - นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ทางด้านวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
การจัดค่าย 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

4.ส่งเสรมิและพัฒนาความสามารถ 
ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการ
สนับสนุน 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5.พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/
งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร ์

- นักเรียนร้อยละ 100  ได้ใช้ 
อุปกรณ์ทางการเรียน  ที่มีคุณภาพ 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.ปรับปรุงห้องเรียน - นักเรียนร้อยละ 100  ได้ใช้
ห้องเรียนที่มีคณุภาพ 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7.ประชาสัมพันธ์โครงการ - บุคคลภายนอก ผูป้กครอง
นักเรียนท่ีสนใจเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 มีความ
สนใจในโครงการ 

- ใหบุ้คลากรท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC - บุคลากรที่สอนนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 มี
คุณภาพ 

- ใหบุ้คลากรท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

9.จ้างครูชาวต่างชาต ิ นักเรียนร้อยละ  100 ได้ความรู้
ทางด้านภาษาต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 
จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วท าการปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทัง้หาแนวทางแก้ไข อีกท้ังท าการวางแผนการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการฯ  
อย่างมีประสิทธิผล 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1  นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่มีช่ือเสียงสูงขึ้น 
       9.2  นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เกดิการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ และมเีจตคติทีด่ีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และ 
             คณิตศาสตรเ์พิ่มสูงขึ้น 
       9.3  นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณแ์ละสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
       9.4  นักเรียนมีห้องเรียนที่มคีุณภาพ 
 
 
10.การอนุมัติโครงการ 
 
 
 

   ลงช่ือ ..............................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                             (นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง) 
 
 
ลงช่ือ ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
             (นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง) 
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นางสาวปยิะมาศ  เลศิความเพียร) 
    รักษาการในต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ 
 
 

ลงช่ือ ............................................................ผูต้รวจโครงการ 
            (นางสาวศิรธันย์  สามเชียง) 
        หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ .............................................................................                                         
                       (นางสาวอารีรัตน์  พูลเจรญิ) 
               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไม่อนุมัต ิ                  อื่นๆ ........................................................................... 

 
 

ลงช่ือ ..................................................................... 
 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชื่อ โครงการหองเรียนพิเศษ MEP  

สอดคลองกับกลยุทธสพฐ.   

             ขอท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

             ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

             ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน 

            ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

             ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา                                    

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน 

            ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5 กลุมสาระการเรยีนรูหลัก เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

             ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณิตศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศลิปะเพ่ือพัฒนาสูความเปน

เลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา    โครงการใหม       โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

              มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1 ( 1,2,3,4,5) ขอท่ี 1.2 ( 3)  

              มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบริหารสถานศึกษา ประเด็นท่ีพิจารณา ขอท่ี 1,2,3   

              มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ประเด็นพิจารณาขอท่ี 1,2,3  

    

1. หลักการและเหตุผล 

         ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการหองเรียนพิเศษ MEP (Mini English 

Program) เน่ืองจากเห็นประโยชนของการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเปนทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษา  

เพ่ือใหสถานศึกษาไดจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   

         โรงเรียนสารวิทยาเล็งเห็นคุณประโยชนของการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ จึงจัดใหมีหลักสูตรหองเรียนพิเศษ MEP  

โดยจดัใหนักเรียนในโครงการไดเรยีนวิชา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา เปนภาษาอังกฤษกับครูชาว

ตางประเทศ   และมีครูไทยสอนคูกันเปน  team  teaching   สวนวิชาอ่ืนๆ ก็เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ท้ังน้ีเพ่ือสนองนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ  ในการสงเสริมการศึกษาสูสากลและพัฒนานักเรียนในการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
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พรอมท้ังใช  ICT ในยุคโลกาภิวัฒน  และ เพ่ือเติมเต็มศักยภาพดานความรู ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนและ

ตอบสนองความตองการของผูปกครอง ชุมชนและสังคม และจากการจัดกิจกรรมในปงบประมาณท่ีผานมาผลเปนท่ีพึงพอใจแกทุกฝาย 

ทําใหโครงการหองเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมตอเน่ืองในปงบประมาณ 2562 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีศักยภาพดานความรู  ความสามารถ  ทักษะและความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  

     2.2   เพ่ือสนับสนุนใหครูผูสอนไดรับการฝกอบรม ศึกษาดูงานตางประเทศ อยางนอย 3 ป/ครั้ง  

     2.3   เพ่ือใหนักเรียนมีความมัน่ใจและกลาใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน   86  คน  ระดับช้ัน ม 1 ม 2 และ ม3  จํานวน  3 หองเรียน                      

   ครู        จํานวน 20 คน  

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

             3.2.1  นักเรียนมีความรูความสามารถในการสื่อสารเปนภาษาอังกฤษและมีความคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ 

             3.2.2  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

             3.2.2  ครูไทยและครตูางชาติท่ีสอนคูกัน  เปน  team  teaching  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

             3.2.4  ครูผูสอนไดรับการฝกอบรม / ศึกษาดูงานตางประเทศตามความถนัด 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมบริหาร 4 กลุม 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

 1.จดัจา้งครูชาวต่างชาติ 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  990,000 60,000 หวัหนา้

โครงการ MEP 

2.พฒันาส่ือ อุปกรณ์ นวตักรรม/วิจยั 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  100,000  หวัหนา้

โครงการ MEP 

3.ดูแล/ปรับปรุงหอ้งเรียน 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  400,000  หวัหนา้

โครงการ MEP 

4.ประเมินการสอนครูต่างชาติ 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

     

5.สอนเสริมเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

ธ.ค. 61, มิ.

ย..62 

  200,000 200,000 หวัหนา้

โครงการ MEP 

6.แข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ พ.ย.61, พ.ค.

62 

  5,000 1,000 หวัหนา้

โครงการ MEP 

7.The Christmas festival ธ.ค. 61   10,000  หวัหนา้

โครงการ MEP 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

8.ทดสอบความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ธ.ค. 61   50,000  อ.ณฐัธยาน์ 

9.จดัส่ือ ประชาสมัพนัธ์ โครงการ ม.ค.62   20,000  หวัหนา้

โครงการ MEP 

10.ค่ายทกัษะชีวติในต่างแดน เม.ย. 62     หวัหนา้

โครงการ MEP 

11.พฒันาบุคลากรในโครงการ/PLC เม.ย.62    100,000 หวัหนา้

โครงการ MEP 

12.การแสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ 

1 ต.ค 61– 

30 ก.ย. 62 

  150,000  หวัหนา้

โครงการ MEP 

13.ค่ายบูรณาการ EMS Camp มี.ค. 61   400,000  หวัหนา้

โครงการ MEP 

รวมทั้งส้ิน    2,325,000 361,000  

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 

      1. ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

      2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

      3. ประชาสัมพันธโครงการ 

   8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D) 

       1. รับสมคัรและคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ 

       2. จัดจางครูชาวตางชาติเพ่ือสอนในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศกึษา 

       3. แจงกลุมบริหารท่ัวไปเพ่ือดําเนินการดูแล/ปรับปรุงหองเรียน 

            4. จัดกิจกรรมตางๆ ตามแผน 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

 1.จัดจางครูชาวตางชาต ิ ครูตางชาติทุกคนสามารถจัดการ

เรียนการสอนไดตามหลักสูตร 

1.  นิเทศการสอน 

2.  ตรวจบันทึกการสอน 

3.  ตรวจสอบคณุวุฒิ 

1.  แบบบันทึกการสอน 

2.  แบบสอบถาม 

3.  สรุปรายงาน 

2.พัฒนาสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม/

วิจัย 

นักเรียนรอยละ 100 ไดใชอุปกรณ

การเรยีนท่ีมีคุณภาพ 

นักเรียนและครูทําแบบ

ประเมินความพอใจ 

 แบบประเมินความ

พอใจ 

3.ดูแล/ปรับปรุงหองเรียน นักเรียนรอยละ 100 ไดใชหองเรียน

ท่ีมีคุณภาพ 

นักเรียนและครูทําแบบ

ประเมินความพอใจ 

 

แบบประเมินความพอใจ 

 



หนา   126 

 

 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

4.ประเมินการสอนครูตางชาต ิ ผลการประเมินครูตางชาติอยูใน

ระดับด ี

นักเรียนและครูทําแบบ

ประเมินความพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

5.สอนเสริมเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการสอน

เสรมิตามความตองการ 

นักเรียนทําแบบประเมินความ

พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

6.แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 50  

นักเรียนทําแบบประเมินความ

พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

7.The Christmas festival จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักเรียนทําแบบประเมินความ

พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

8.ทดสอบความรูดาน

ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการ

ทดสอบและมีผลการสอบผานเกณฑ 

สอบ แบบทดสอบ 

สรุปรายงาน 

9.จัดสื่อ ประชาสัมพันธ 

โครงการ 

บุคคลภายนอก ผูปกครอง ผูเขารวม

โครงการรอยละ 100มีการ

ประเมินผลในระดับด ี

บุคลากรทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

 

10.คายทักษะชีวิตในตางแดน นักเรียนเขารวมกิจกรรม                    

ไมนอยกวารอยละ 30 

นักเรียนทําแบบประเมินความ

พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

11.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/

PLC 

ครูในโครงการเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 80 คน 

บุคลากรทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

12.การแสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรู 

นักเรียนรอยละ 100ไดเขารวม

กิจกรรม 

นักเรียนทําแบบประเมินความ

พึงพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

13.คายบูรณาการ EMS Camp นักเรียนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา

รอยละ 100 และมีผลการประเมินใน

ระดับด ี

สอบถาม แบบประเมินความพอใจ 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

1. กิจกรรมท่ีมผีลการประเมินในระดบัดีข้ึนไป  ดําเนินการตอไป  พรอมกับสอดแทรกสิ่งท่ีตองทําเพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิม 

    คุณภาพและประสิทธิภาพสําหรับกิจกรรมน้ัน  ๆ  

2. กิจกรรมท่ีมผีลการประเมินในระดบัตั้งแตปานกลางลงมา  ประชุมครูในโครงการเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางในการ 

     พัฒนา  ปรับปรุง  แกไข  ใหการดําเนินงานในกิจกรรมน้ัน ๆ  เปนไปตามเปาหมาย 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

      1.   ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนในโครงการอยูในระดับดี – ดีมาก 

      2.   นักเรียนมีความมั่นใจและสามารถใชภาษาอังกฤษในการสือ่สารและใชในชีวิตประจําวันได 

      3.   นักเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันดานวิชาการท้ังภายใน- ภายนอกโรงเรียน 

      4.   นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล 

      5.   ครูในโครงการสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดในระดับด ี

      6.   ครูในโครงการสามารถจดัการเรียนการสอนคูกับครูตางชาติ( team  teaching) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                 (นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ) 

        หัวหนาโครงการหองเรยีนพิเศษ MEP 

 

ลงช่ือ .......................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ชื่อ โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2    

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากลเปนผูมีคุณธรรม จรยิธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค และดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5 กลุมสาระการเรยีนรูหลัก เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา    โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)   

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ  

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.      

              มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน    ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1/1 , 1.1/2  ,1.1/3    

              มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1,3    

  

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2551 แนวการจัดการศึกษาในยุคปจจุบันจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหผูเรียนไดเรียนรูถึง

วิธีการเรียนวาจะตองเรียนรูอยางไรท้ังจากแหลงเรียนรูภายในและแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน  ท่ีสําคัญคือการเรียนรูจากเทคโนโลยี  

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  และสื่อคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งจะสามารถสงเสริมการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอยางกวางขวาง

และหลากหลาย เรียนรูถึงการการเลือกรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ การวิเคราะห  สังเคราะหขอมูลจากหลายแหลงแลวสรุปเปน

องคความรูดวยตนเอง และจาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองพบวาผูเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไมสูงมากนัก

ทางสถานศึกษาจะตองหาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงยิ่งข้ึน 

 ดังน้ันโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  จึงไดจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนากระบวนการ

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศทุกองคประกอบท้ังดานนักเรียน  ครู  สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู  มีทักษะการคิดวิเคราะห  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเปนไทย  

เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริม 

 2.1.1 ใหนักเรียนใชภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองและชัดเจน 

 2.1.2 ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

 2.1.3 ใหนักเรียนระดับช้ันม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ HSK และPAT สูงข้ึน 

 2.1.4 ใหนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายมีผลการสอบวัดระดับทางภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

 2.1.5 ใหนักเรียนมีความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ      

 2.1.6 ใหนักเรียนพัฒนาความรู ความสามารถและศักยภาพใหสูงข้ึน 

2.2 เพ่ือสนับสนุน  

 2.2.1 นักเรียนท่ีมีศักยภาพทางภาษาในระดับดีใหดียิ่งข้ึน 

   2.1.2 เพ่ือสงเสรมิการปลูกฝงใหนักเรียนรัก และเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ   

        2.1.3 เพ่ือสงเสรมิใหนักเรยีนไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ในทักษะทางภาษาตางประเทศ 

        2.1.4 เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 

        2.1.5 เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ฟง-พูด ภาษาตางประเทศจากเจาของภาษา  

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน …………197………. คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู   จํานวน ……………4…………. คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

   1. นักเรียนทุกระดับช้ันเขารวมกิจกรรมทางภาษาและมีความพึงพอใจในการพัฒนาทางภาษา 

        2. นักเรียนรอยละ 30 ไดรับความสําเรจ็ จากการแขงขันทักษะทางภาษา และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูงข้ึน 

           3. นักเรียนรักและเห็นความสําคญัของการเรยีนภาษาตางประเทศ   

           4. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีน ในชีวิตประจําวันไดอยางภาคภมูิใจและมั่นใจใน

ศักยภาพของตนเอง สามารถนําช่ือเสียงมาสูตนเอง โรงเรียน และประเทศชาตไิด 

           5. นักเรียนไดรับประสบการณตรง มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ในทักษะทางดานภาษา 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมติวสอบภาษาจีน 

HSK/PAT ภาษาจีน 

กนัยายน 2562   10,000  ครูธนิสรา 

2. กิจกรรมติวเพชรยอดมงกฎุภาษาจีน กรกฎาคม 

2562 

  8,000  ครูธนิสรา 

3. กิจกรรมสอบวดัระดบัความรู้

ภาษาจีน HSK 

-   120,000  ครูธนิสรา 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

4. กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน

และอุปกรณ์  

มีนาคม 2562   120,000  ครูธนิสรา 

5. กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทาง

ภาษาจีน 

สิงหาคม 2562   5,000  ครูธนิสรา 

6. กิจกรรมการแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุ

ภาษาจีน 

สิงหาคม 2562   5,000  ครูธนิสรา 

7. กิจกรรมวนัตรุษจีน 15 กมุภาพนัธ์ 

2562 

  30,000  ครูธนิสรา 

8. กิจกรรม Chinese one day trip มกราคม 2562   210,000  ครูธนิสรา 

9. กิจกรรมดาํเนินการจา้งครู

ชาวต่างชาติ 

ทั้งปี   21,400  ครูธนิสรา 

10.ค่าจา้งครูชาวต่างชาติ ทั้งปี   384,000  ครูธนิสรา 

11. กิจกรรมพฒันาบุคลากร เมษายน 2562   10,000  ครูธนิสรา 

12. ซ่อมแซมศูนยภ์าษาจีน ทั้งปี   100,000  ครูธนิสรา 

13. ค่าหมึกปร๊ินเตอร์และกระดาษ ทั้งปี 8,000    ครูธนิสรา 

รวมทั้งส้ิน  8,000  1,023,400   

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

    1.ติวสอบภาษาจนี HSK/ PAT ภาษาจีน  

       1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

       2. สรรหาและเสนอช่ืออาจารยท่ีมปีระสบการณการสอน HSK / PAT ภาษาจีน มาใหความรูแกนักเรียน 

     3. กําหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร 

         2. ติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 

  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

       2. สรรหาและเสนอช่ืออาจารยท่ีมปีระสบการณการติวเพชรยอดมงกุฎ มาใหความรูแกนักเรียน 

       3. กําหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร 

    3. สอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK 

  1. ประชุมวางแผน 

       2. แตงตั้งผูรับชอบ 

       3. เสนอโครงการ 

        4. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ ระดับชั้น ม.ตนและ ม.ปลาย 

  1. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ 

       2. สรรหาและเสนอสื่อการสอนและอุปกรณ ระดับช้ัน ม.ตนและ ม.ปลายท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 

       3. จัดกิจกรรมตามแผน 
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        5. . กิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาจนี 

       1. เขียนโครงการ 

       2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

      3. แตงตั้งคณะกรรมเพ่ือดําเนินการ 

        6. การแขงขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจนี 

  1. เขียนโครงการ 

       2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

      3. แตงตั้งคณะกรรมเพ่ือดําเนินการ 

    7. กิจกรรมวันตรุษจนี 

  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

       2. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ 

       3. แตงตั้งคณะกรรมเพ่ือดําเนินการ 

    8. กิจกรรม Chinese one day trip 

  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

       2. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ 

       3. แตงตั้งคณะกรรมเพ่ือดําเนินการ 

    9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

       2. ประชุมวางแผนจัดทํางบประมาณ 

       3. แตงตั้งคณะกรรมเพ่ือดําเนินการ 

     8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D) 

    1.ติวสอบภาษาจนี HSK/ PAT ภาษาจีน  

     1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. วิเคราะหเน้ือหา แนวขอสอบ และแนวการจัดการสอบ 

      3. จัดเตรยีมเอกสารประกอบการติว ไดแก เน้ือหา และแนวขอสอบสําหรับการติว 

  4. ดําเนินการติวตามปฏิทินดําเนินงาน 

        2. ติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 

  1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. วิเคราะหเน้ือหา แนวขอสอบ และแนวการจัดการสอบ 

      3. จัดเตรยีมเอกสารประกอบการติว ไดแก เน้ือหา และแนวขอสอบสําหรับการติว 

  4. ดําเนินการติวตามปฏิทินดําเนินงาน 

    3. สอบวัดระดับความรูภาษาจีน HSK 

  1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. ดําเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยครูเปนผูดําเนินการ 

      3. นักเรียนเขาสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

  4. ดําเนินการแจกผลประกาศคะแนนจากศูนย HSK ใหญมาแจกใหกับนักเรียนท่ีเขาสอบ 
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        4. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอนและอุปกรณ ระดับชั้น ม.ตนและ ม.ปลาย 

         1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. ติดตอรานคาเพ่ือจัดซื้อหนังสือและอุปกรณการสอน 

  3. ดําเนินการจดัซื้อตามปฏิทินดําเนินงาน 

     5. กิจกรรมการแขงขนัทักษะทางภาษาจีน 

      1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. รับสมัครนักเรยีนท่ีสนใจเขารวมกิจกรรม 

      3. ดําเนินการจดัการแขงขันทักษะทางภาษาจีนภายใน 

 6. การแขงขนัเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 

  1. ประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. ดําเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนดโดยครูเปนผูดําเนินการ 

      3. นักเรียนเขาสอบตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

 7. กิจกรรมวันตรุษจีน 

  1. ครูและนักเรียนประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. ดําเนินการเตรียมงานและฝกซอมการแสดงสําหรับกิจกรรมวันตรุษจีน 

      3. ประสานงานกับครูฝายอาคารสถานท่ีในการขอใชสถานท่ีในการจัดงาน 

  4. ดําเนินการจดักิจกรรมวันตรุษจนีตามวันและเวลาท่ีกําหนด 

 8. กิจกรรม Chinese One DayTrip 

  1. ครูประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. ดําเนินการเตรียมกิจกรรม Chinese One DayTrip 

      3. ประชุมคณะกรรมการนํานักเรยีนไปกิจกรรม Chinese One DayTrip 

  4. ดําเนินการจดักิจกรรม Chinese One DayTrip ตามสถานท่ี วันและเวลาท่ีกําหนด 

     9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

  1. ครูประชุมวางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

      2. ดําเนินการตดิตอสถานท่ีท่ีจะพาบุคลากรไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

  3. ดําเนินการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลกรตามสถานท่ี วันและเวลาท่ีกําหนด 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. ติวสอบภาษาจีน HSK/ PAT 

ภาษาจีน  

  

 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

การติวไดรับความรูและประสบการณตรง

จากวิทยากร และมีความสามารถในในการ

วิเคราะหโจทย และเลือกคําตอบท่ี

เหมาะสมอยางมีวิจารณญาณ 

การทดสอบ แบบประเมิน 

แบบทดสอบ 

2.ติวเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 

 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

การติวไดรับความรูและประสบการณตรง

จากครูผูติวสอบ และมีความสามารถในใน

การทดสอบ แบบประเมิน 

แบบทดสอบ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

การวิเคราะหโจทย และเลือกคําตอบท่ี

เหมาะสมอยางมีวิจารณญาณ 

3. สอบวัดระดับความรู

ภาษาจีน HSK 

รอยละ 90 ของผูเขาสอบวัดระดับความรู 

ท้ัง 4 ภาษา สามารถสอบผานในระดับ 

พ้ืนฐานตามท่ีแตละแผนการเรียนกําหนด 

การประเมิน 

การทดสอบ 

แบบประเมินความพึง

พอใจ 

แบบทดสอบ 

4. กิจกรรมจดัหาสื่อการสอน

และอุปกรณ ระดับช้ัน ม.ตน

และ ม.ปลาย 

รอยละ 90 ของผูเรยีนมีศักยภาพในการใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารในระดับ

มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ

แสดงออกอยางสรางสรรค 

การประเมิน แบบประเมินความพึง

พอใจ 

5. กิจกรรมการแขงขันทักษะ

ทางภาษาจีน 

รอยละ 90 ของผูเรยีนมีศักยภาพในการใช

ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในระดับ

มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ

แสดงออกอยางสรางสรรคและมีความสุข 

การประเมิน แบบประเมิน 

6. การแขงขันเพชรยอดมงกุฎ

ภาษาจีน 

รอยละ 90 ของผูเรยีนมีศักยภาพในการใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารในระดับ

มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ

แสดงออกอยางสรางสรรค  

การประเมิน แบบประเมิน 

7. กิจกรรมวันตรุษจีน รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

ไดรับความรูและประสบการณตรงจาก

เจาของภาษา 

การประเมิน แบบประเมิน 

8. กิจกรรม Chinese one 

day trip 

 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

ไดรับความรูและประสบการณตรงจาก

เจาของภาษา 

การประเมิน 

 

แบบประเมิน 

 

9. กิจกรรมดําเนินการจางครู

ชาวตางชาติ 

รอยละ 90 ของผูเรยีนมีความพึงพอใจกับ

การจัดการเรยีนการสอนของครู

ชาวตางชาติศักยภาพในการใช

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารในระดับ

มาตรฐานสากลไดดีมากและสามารถ

แสดงออกอยางสรางสรรค 

การประเมิน แบบประเมินความพึง

พอใจ 

10. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร รอยละ 90 ของครูจัดการเรยีนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพตอผูเรียน ผูเรยีนมีความสุข

และมีความสามารถในระดับ

มาตรฐานสากล 

การประเมิน แบบประเมิน 
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8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมนิมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

     1 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถทางการเรยีนทางภาษาตางประเทศอยางเตม็ศักยภาพ 

     2 เพ่ือใหนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศสูงข้ึน 

     3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในภาพรวมของนักเรียนท้ังโรงเรียนสูงยิ่งข้ึน 

     4 เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะดานภาษาใหกับนักเรียน 

           5. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน ใชกิจกรรมทางภาษาตางๆหลากหลายรูปแบบ  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1. นักเรียนมีความรู ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศไดถูกตอง  

            2. นักเรียนสามารถวิเคราะหขอสอบและเลือกคําตอบท่ีเหมาะสมไดอยางมีเหตุผล 

            3. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศเพ่ิมข้ึนในปการศึกษา 2562 

            4. นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-NET สูงข้ึน 

            5. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายผานการทดสอบวัดระดับทางภาษาตางประเทศตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตาม 

               แผนการเรียน 

            6. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความเปนเลิศดานภาษาตางประเทศ      

            7. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนท่ีมีศักยภาพทางภาษาในระดับดใีหดียิ่งข้ึน 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                      (นางสาวธนิสรา   ภูไพบูลย) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวเสาวลักษณ สภานนท) 

   หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

        (นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

  (นางสาวศิรธันย   สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 

 



หน้า   137 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มขน้  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.   
 ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที ่1 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา
ขั นพื นฐาน 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
 ข้อที่ 5 จัดให้ประชากรวัยเรยีนไดร้ับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ 3. พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นสา้คัญตามมาตรฐานสากล 

สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
ข้อที ่2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝรู่้ ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ข้อที ่3. นักเรียนเป็นผู้มีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์

แก้ปัญหา) 
 ข้อที ่5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณติศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า    โครงการใหม ่    โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1.1 (1-6) 
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนสารวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้เป็นทางเลือกส้าหรั บผู้เรียนหลายรูปแบบ  
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส้าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันทัดเทียมนานาชาติ  
ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) ได้ก้าหนดให้โรงเรียนสารวิทยา  
เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถสื่อสารได้สองภาษา ล ้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ  
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ต่อสังคมโลก ประกอบกับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน และความร่วมมือของอาเซียน +3 ซึ่งมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยทั งสามประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก  
ทั งในเวทีการค้าโลกและในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี  
  โรงเรียนสารวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญจึงได้เปิดแผนการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเข้มข้นขึ น นับตั งแต่ปีการศึกษา 2554 
จนถึงปัจจุบัน และได้จัดท้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นให้กับนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน  
เพื่อส่งเสริมศักยภาพการทางด้านภาษาต่างประเทศท่ีสองให้กับนักเรียนท่ีมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาเกาหลี 
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านครูและผู้เช่ียวชาญในการจัดการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี  
พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทุกองค์ประกอบทั งด้านนักเรียน ครู สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน รวมทั งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
สพฐ., สพม.2, ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน ซึ่งจากการด้าเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
ได้มีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี  
ตามมาตรฐานที่สาธารณรัฐเกาหลีก้าหนดอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลเีข้มข้นมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหล ี
ที่ถูกต้อง ทั งการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและระดับสากล 
 2.2 เพื่อสนับสนุนใหน้ักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเขม้ข้นได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน้าภาษา
เกาหลไีปใช้ในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ น รวมถึงการต่อยอดในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องศูนยก์ารเรยีนรู้ภาษาเกาหลีและสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  จ้านวน 100 คน     ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ้านวน 3 คน     อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในระดับท่ีใช้ 

ในชีวิตประจ้าวันได้ และมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีที่เป็นมาตรฐานสากล (TOPIK) อย่างน้อยระดับ 2 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวสุณสิา สอาดศรี   2. นายสัชฌุกร แก้วช่วย 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

จดัซ้ือจดัท ำหนงัสือเรียนและ
แบบฝึกหดั 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  100,000  ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

จดัซ้ือส่ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบกำร

เรียนกำรสอน 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
20,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กิจกรรมส่งเสริมภำษำและ

วฒันธรรมเกำหลี 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
32,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

สมคัรสอบวดัระดบัภำษำเกำหลี 

TOPIK 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
72,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

ติวสอบวดัระดบัภำษำเกำหลี TOPIK 1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  20,000  ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

ค่ำยภำษำและวฒันธรรมเกำหลี 1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  130,000  ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

กำรแข่งขนัทกัษะภำษำและ

วฒันธรรมเกำหลี 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
7,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

ค่ำจำ้งครูชำวเกำหลี 1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  205,000  ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

จดัท ำเอกสำรประกอบกำรท ำงำนครู

ชำวเกำหลี 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
12,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

พฒันำบุคลำกร 1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  20,000  ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

พฒันำปรับปรุง-ซ่อมแซม 

หอ้งศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำเกำหลี 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
30,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

จดัซ้ืออุปกรณ์วสัดุ-ครุภณัฑ ์

หอ้งศูนยก์ำรเรียนรู้ภำษำเกำหลี 

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
50,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

ตอ้นรับบุคลำกรภำยนอก 1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
10,000 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

อบรมภำษำและวฒันธรรมเกำหลี  

ณ ประเทศเกำหลีใต ้

1 ต.ค.61 
ถึง 30 ก.ย.62 

  
 

 ครูสุณิสำ  
ครูสชัฌุกร  

รวมทั้งส้ิน    708,000   
 
8.  วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
 - ประชุมชี แจง วางแผนการในแตล่ะกิจกรรม  

  - เขียนโครงการ 
       - เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 
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 8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
  - แต่งตั งผู้รับผดิชอบ  
  - ด้าเนินการตามโครงการที่ได้ขออนุมัติ  
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

จัดซื อจัดท้าหนงัสือเรียน 
และแบบฝึกหัด 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้หนังสือ
เรียนและแบบฝึกหัด 

การส้ารวจ แบบประเมิน 

จัดซื อสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อ 
ในการเรียนรู ้

การส้ารวจ แบบประเมิน 

กิจกรรมส่งเสริมภาษา 
และวัฒนธรรมเกาหล ี

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ น  

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

สมัครสอบวัดระดับภาษา
เกาหลี TOPIK 

นักเรียนร้อยละ 100 ไดส้มัครสอบ
วัดระดบัภาษาเกาหลี TOPIK 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

ติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 
TOPIK 

นักเรียนร้อยละ 80 สอบผ่าน 
อย่างน้อยระดับ 2  

การทดสอบ 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม
เกาหล ี

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ น 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

การแข่งขันทักษะภาษา 
และวัฒนธรรมเกาหล ี

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ น/ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 

การทดสอบ 
แบบทดสอบ  
ผลการแข่งขัน 

ค่าจ้างครูชาวเกาหล ี
ครูเกาหลีสามารถจดัการเรียน 
การสอนได้ตามหลักสูตร 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

จัดท้าเอกสารประกอบ 
การท้างานครูชาวเกาหล ี

ครูเกาหลีได้รับเอกสาร
ประกอบการท้างาน และวีซ่า 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

พัฒนาบุคลากร 
ครูผูส้อนไดร้ับความรู้ใหม ่
มาประยุกต์พัฒนาการจัดการสอน 

การทดสอบ การนิเทศการสอน แบบประเมิน 

พัฒนาปรับปรุง-ซ่อมแซม 
ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ภาษาเกาหล ี

ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ 
การจัดการเรยีนการสอน 

การส้ารวจ แบบประเมิน 

จัดซื ออุปกรณ์วัสด-ุครุภณัฑ์
ห้องศูนย์การเรยีนรู ้
ภาษาเกาหล ี

ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ 
การจัดการเรยีนการสอน 

การส้ารวจ 
แบบประเมิน 

 

ต้อนรับบุคลากรภายนอก 
นักเรียนได้รับความรู้ใหม่
นอกเหนือจากครูในโรงเรียน 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

อบรมภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี ณ ประเทศเกาหลีใต ้

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
มากขึ น 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

 
 8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาและวฒันธรรมเกาหลีในหลากหลายรูปแบบ รวมทั งมีการวัดผล

และประเมินผลกจิกรรม และศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาการติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) เพื่อให้นักเรียนมีผลสอบที่สูงขึ น น้าไปใช้ประกอบในการสมัคร

ทุนการศึกษา 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีทักษะการเรยีนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกตอ้ง ทั งการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั งพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศในระดับประเทศและระดับสากล 
2. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน้าภาษาเกาหลไีปใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ น รวมถึงการต่อยอด

ในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต 
3. นักเรียนได้ใช้ห้องศูนย์การเรยีนรู้ภาษาเกาหลีและสื่อประกอบในกจิกรรมการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ  
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10. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                        (นางสาวสุณสิา สอาดศรี) 
 
 
ลงช่ือ ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
        (นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ลงช่ือ ......................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นางสาวปิยะมาศ  เลศิความเพียร) 
 รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูต้รวจโครงการ 
   (นางสาวศิรธันย์ สามเชียง) 
        หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ ....................................................................................... 
(นางสาวอารีรัตน์ พลูเจริญ) 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไม่อนุมัต ิ                  อื่นๆ ........................................................................... 

 
 

ลงช่ือ ..................................................................... 
 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผู้อ้านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาญ่ีปุ่น 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.   
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
            ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรยีนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั นพื นฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
            ข้อที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากลเป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ข้อท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
            ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผูม้คีุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการวิเคราะห์
แก้ปัญหา) 
            ข้อท่ี 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและตา่งประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1, 3  

1. หลักการและเหตุผล 
 การเรยีนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ้าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะในโลกยุคปจัจุบันภาษาเป็นเครื่องมือส้าคัญในการแสวงหา
ความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั นการที่นักเรียนจะเรียนภาษาท่ี 2 ได้ดีนักเรียนต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพื่อให้เกดิทักษะต่างๆทางดา้นการเรยีนรู้ เช่นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี    
จะท้าให้นักเรียนไดร้ับการฝึกฝนทกัษะทั ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน และสามารถน้าความรู้ ทักษะที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
นักเรียนยังมโีอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางด้านภาษาตา่งประเทศด้วย 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นความส้าคัญของการเรยีนภาษาต่างประเทศ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับ
สากล 

2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั นมธัยมศึกษาตอนปลายมผีลสอบวัดระดับทางภาษาตา่งประเทศสูงขึ น 
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2.4 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณต์รง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
2.5 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาตา่งประเทศจากเจ้าของภาษา 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ้านวน           112            คน   ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ้านวน             3              คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
3.2.1 นักเรียนรัก และเห็นความส้าคัญของการเรียนภาษาต่างญี่ปุ่น 

      3.2.2 นักเรียนได้มโีอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับสากล 
      3.2.3 นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลายมผีลสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นสูงขึ น 
      3.2.4 นักเรียนได้รับประสบการณต์รง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
      3.2.5 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูเดยีร์  สุขเพ็ชร ี
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1.การแข่งขนัเพชรยอดมงกฎุภาษาญ่ีปุ่น ธ.ค. 61 
 

  3,000  ครูอจัฉราภรณ์   

2.ติวสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่น 2 ธ.ค. 61, 7 
ก.ค. 62 

  3,000  ครูอจัฉราภรณ์   

3.กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
(ภายในและภายนอก) 

ส.ค. 62     ครูเดียร์ 

4.กิจกรรมค่ายภาษาญ่ีปุ่น 
(ตามความสมคัรใจของนักเรียน) 

มิ.ย. 62     ครูเดียร์ 
ครูอจัฉราภรณ์   

5.กิจกรรมวนัทานาบาตะและนิทรรศการ
วชิาการภาษาญ่ีปุ่น 

4 ก.ค. 62   15,000  ครูเดียร์ 
ครูอจัฉราภรณ์   

6.กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย-
ญ่ีปุ่น 

ส.ค. 62   15,000  ครูเดียร์ 
ครูอจัฉราภรณ์   

7.การสอบชิงทุนเยาวชนแลกเปล่ียนไทย-
ญ่ีปุ่น 

ส.ค. 62   5,000  ครูเดียร์ 
ครูอจัฉราภรณ์   

8.จา้งครูชาวต่างชาติ พ.ค.- ส.ค. 62   360,000  ครูเดียร์ 
9.จดัท าเอกสารการท างานของชาวต่างชาติ พ.ค.- ส.ค. 62   7,000  ครูเดียร์ 
10.ปรับปรุงหอ้งศูนยภ์าษาญ่ีปุ่น พ.ย. 62   5,000  ครูเดียร์ 
11.จดัซ้ือหมึกและกระดาษ 1 ต.ค.61- 30 

ก.ย.62 
5,000    ครูเดียร์ 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

12.จดัซ้ือและซ่อมวสัดุภณัฑใ์นส านกังาน 1 ต.ค.61- 30 
ก.ย.62 

  10,000  ครูเดียร์ 

รวมทั้งส้ิน  5,000  423,000   
 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
     1. จัดกลุ่มประชุมเพื่อปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
     2. จัดท้าแบบสอบถามนักเรียนและผูป้กครอง 
     3. ติดต่อประสานงานกับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีอาจารย์ชาวตา่งชาติ 
     4. จัดหาอาจารย์สอนภาษาญีปุ่่น     

     8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
          1. ด้าเนินการจ้างสอนโดยขอเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนแผนการเรยีนภาษาญี่ปุน่ 
          2. ร่วมกันจัดท้าเอกสารการติวระหว่างอาจารย์ผูส้อนกับชาวญี่ปุ่น 
          3. จัดกิจกรรมตามแผนดา้เนินการร่วมกับนักเรยีนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น  
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1.การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาญี่ปุ่น 

ร้อยละ 90 ของผู้เรยีนมีศักยภาพในการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดด้ีมาก 

การประเมิน แบบประเมิน 

2.ติวสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญี่ปุ่น 

ร้อยละ 90 ของผู้เรยีนมีศักยภาพในการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดด้ีมาก 

การประเมิน แบบประเมิน 

3.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น 

ร้อยละ 90 ของผู้เรยีนมีศักยภาพในการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดด้ีมากและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

การประเมิน แบบประเมิน 

4.กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น 
(ตามความสมัครใจของ
นักเรียน) 

ร้อยละ90ของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจดั
ขึ นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ และ
มีความสามารถในระดับสากล 
 

การประเมิน แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

5.กิจกรรมวันทานาบาตะและ
นิทรรศการวิชาการภาษาญี่ปุ่น 

ร้อยละ90ของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม
ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส้าคัญ
ของส้าคัญต่างๆประเทศ 

การประเมิน แบบประเมิน 

6.กิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 

ร้อยละ90ของนักเรียนท่ีเขา้ร่วมกจิกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจดั
ขึ นโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ และ
มีความสามารถในระดับสากล 

การประเมิน แบบประเมิน 

7.การสอบชิงทุนเยาวชน
แลกเปลีย่นไทย-ญี่ปุ่น 

ร้อยละ 90 ของผู้เรยีนมีศักยภาพในการ
ใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลไดด้ีมาก 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 
1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิศักยภาพและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั งมีการวดัผลและประเมินผลกิจกรรมและ 

ศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศใหม้ากมาย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากขึ นจากประสบการณ์ตรง 
     9.2 นักเรียนไดร้ับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ น้ามาสูต่ัวนักเรยีน โรงเรียนและประเทศชาติ 
     9.3 นักเรียนไดร้ับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาครบถ้วน 
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10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ ..............................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                            (นายเดียร์  สุขเพ็ชร)ี 
 
 
ลงช่ือ ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
            (นางสาวเสาวลักษณ์  สภานนท์) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
          (นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร) 
      รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่บริหารวิชาการ 
 

ลงช่ือ ............................................................ผูต้รวจโครงการ 
   (นางสาวศิรธันย์ สามเชียง) 
        หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ ....................................................................................... 
(นางสาวอารีรัตน์  พูลเจรญิ) 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไม่อนุมัต ิ                  อื่นๆ ........................................................................... 

 
 

ลงช่ือ ..................................................................... 
 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผู้อ้านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชื่อ โครงการห้องเรียนพิเศษ ภาษาฝร่ังเศส 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.    

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
ข้อที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
            ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรยีนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั นพื นฐาน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสา้คัญตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน       

ข้อที ่2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝรู่้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวเิคราะห์ 

แก้ปัญหา) 
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณติศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศในระดับประเทศ และต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1.1 (1), (2) 
               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส้าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 3.1, 3.2, 3.3  
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาท่ีนักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี  จะท้าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
ทักษะอย่างครบถ้วน และสามารถน้าความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี  นักเรียนยังมีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส อีกด้วย 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสา้คัญและมีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 

       2.3 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขยีนภาษาฝรั่งเศส จากเจ้าของภาษา 
       2.4 เพือ่สนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภมูิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียน  จ้านวน      109      คน   ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ้านวน         1      คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
         3.2.1  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส และน้าไปปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
ภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถน้าช่ือเสียงมาสูต่นเอง โรงเรยีน และประเทศชาตไิด ้
                  3.2.2  นักเรียนไดร้ับประสบการณต์รง และมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในภาษาฝรั่งเศส 
        3.2.3  นักเรียนเห็นความสา้คัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรยีนภาษาฝรั่งเศส 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบรหิารวิชาการและกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. ค่าจา้งครูต่างชาติภาษาฝร่ังเศส ต.ค.61-
ก.ย.62 

  163,200  ครูธญัธร 

2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝร่ังเศส พ.ย.61   10,000  ครูธญัธร 
3. กิจกรรมติวสอบวดัระดบัภาษา
ฝร่ังเศส (Delf) 

15-16 ธ.ค.
61 

  10,000  ครูธญัธร 

4. กิจกรรมสอบวดัระดบัภาษาฝร่ังเศส 26 ม.ค.62   3,000  ครูธญัธร 
5. กิจกรรมค่ายภาษาและวฒันธรรม
ฝร่ังเศส 

28-30 มิ.ย.
62 

  -  ครูธญัธร 

6. กิจกรรมวนัรักภาษาฝร่ังเศส 18 ก.ค.62   10,000  ครูธญัธร 
7. กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษา
ฝร่ังเศส (ภายนอก) 

ก.ย.62   2,000  ครูธญัธร 

8. อบรมพฒันาบุคลากร ต.ค.61-
ก.ย.62 

  5,000   

9. ค่าซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ ธ.ค.61   5,000  ครูธญัธร 
10. ค่าหมึกและกระดาษ 1 ต.ค.61-

30 ก.ย.62 
  2,000  ครูธญัธร 

รวมทั้งส้ิน    211,200   
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
     1. จดัประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
     2. เขียนโครงการ 
     3. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 
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   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
         1. ประชุมก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
          2. ด้าเนินการจ้างสอนครชูาวต่างชาติวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
          3. ด้าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาด้าเนินการ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษา  

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สมัภาษณ์/วจิัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ค่าจ้างครูต่างชาติภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล ้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส (DELF) 

ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็น
เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

4. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส  

ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็น
เ ลิ ศ ท า ง วิ ช า ก า ร  เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

5. กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 96 ของนัก เรี ยนได้ รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

6. กิจกรรมวันรักภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 96 ของนัก เรี ยนได้ รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

7. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาฝรั่งเศส (ภายนอก) 

ร้อยละ92 ของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล ้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบทดสอบ 

8. อบรมพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 95 ครูผู้สอนได้รับความรู้ใหม่มา
ประยุกต์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

การประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 

9. กิจกรรมปรบัปรุงห้องศูนย ์
   (ค่าซื อเครื่องปริ นเตอร)์ 

ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

10. ค่าหมีกและกระดาษ ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 



หน้า   152 

 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 

 1. ส่งเสรมิและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 2. ส่งเสรมิให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสสูงขึ น 
 3. พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทั งโรงเรียนสูงยิ่งขึ น 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของนักเรยีน ใช้กิจกรรมทางภาษาหลากหลายรูปแบบ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงขึ น 
 3. นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาฝรั่งเศสอย่างครบถ้วน 
 
10. การอนุมัติโครงการ 
 

ลงช่ือ ..........................................................ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
                      (นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง) 
 
 
ลงช่ือ ............................................................ผูเ้สนอโครงการ 
           (นางสาวเสาวลักษณ์  สภานนท์) 
   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้พิจารณาโครงการ 
        (นางสาวปิยะมาศ  เลศิความเพียร) 
  รักษาการในต้าแหน่ง รองผู้อ้านวยการกลุม่บริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูต้รวจโครงการ 
  (นางสาวศิรธันย์  สามเชียง) 
        หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ ................................................................ 
                   (นางสาวอารีรตัน์  พูลเจรญิ) 
             รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  อนุมัติ                      ไม่อนุมัต ิ                  อื่นๆ ........................................................................... 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ้านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ     กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี                            

ชื่อ  โครงการหองเรียนพิเศษ (อังกฤษ-เทคโนโลยี) 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

            ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

      ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

      ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคมีสขุภาพกาย  สุขภาพจติ

ท่ีดีและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 5 กลุมสาระการเรยีนรูหลักเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

     ดานคุณภาพผูเรียน   ประเด็นท่ีพิจารณา  ขอท่ี 1.1 ขอท่ี 1.2 

     ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศกึษา  ประเด็นท่ีพิจารณา  ขอท่ี 1, 2 ,3 , 4  

     ดานกระบวนการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั    ประเด็นท่ีพิจารณา  ขอท่ี 1, 2 ,3 

1. หลักการและเหตุผล 

     ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ของโครงการหองเรียนพิเศษ  มุงเนนใหจัดการเรียนรูดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เน่ืองจากเทคโนโลยสีารสนเทศมีบทบาทสําคัญในสังคมโลก  ปจจุบันและอนาคต   

เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวของกับทุกคนท้ังในชีวิตประจําวันและการทํางานในอาชีพตางๆ  ผลผลิตตางๆท่ีมนุษยไดใชเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน  เหลาน้ีลวนเปนผลของความรูทางเทคโนโลยสีารสนเทศผสมผสานความคดิสรางสรรค   

ชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิด  ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล  คิดสรางสรรค  คิดวิเคราะห  วิจารณ  มีทักษะในการคนหาความรู  มี

ความสามารถในการแกปญหา 

      กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยตีระหนักถึงความสําคญัดังกลาว  จึงไดจัดใหมีโครงการหองเรยีนพิเศษ  

(อังกฤษ-เทคโนโลยี) 
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2. วัตถุประสงค 

    2.1  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูภายนอกและอาจารยผูทรงคณุวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีม ี

          ช่ือเสียง 

    2.2  เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถ  เกิดการเรยีนรูอยางมีคณุภาพเกิด  และมีเจตคติท่ีดตีอวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    2.3  เพ่ือใหนักเรียนมีหองปฏบัิติการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพ 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียนหองเรียนพิเศษ  (อังกฤษ-เทคโนโลยี) ระดับช้ัน ม.4 ม.5 ม.6  จํานวน 131  คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

           นักเรียนมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษไดอยางยั่งยืน  นําไปศกึษาตอในระดับสูงข้ึน 

ไดอยางตอเน่ืองและมีความเปนสากล 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมบริหาร  4  กลุม 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิ

อุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. การจัดสอนเพ่ิมพูนประสบการณ ต.ค.2561- 

ก.ย.2562 

  190,000  ครูพงษศักดิ์   

2. กิจกรรมคายอาสาเทคโนโลย ี ส.ค.2562- 

ก.ย.2562 

    ครูพงษศักดิ์   

3. คาจางคร ู ต.ค.2561- 

ก.ย.2562 

  200,000  ครูพงษศักดิ์   

รวมทั้งส้ิน    390,000   

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 

               1.  จัดประชุมกลุมเพ่ือปรึกษา เก่ียวกับปญหาท่ีพบในปกอนและแนวทางแกไข 

                2.  เขียนโครงการ 

                3.  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

        8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

          1.ประชุมกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 

               2.ดําเนินการจางวิทยากร โดยใชงบประมาณสนับสนุนจากผูปกครอง 

               3.ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนตางๆ ตามระยะเวลาดาํเนินการ เพ่ือสงเสรมิความสามารถทางเทคโนโลย ี
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     8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ/วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. การจัดสอนเพ่ิมพูนประสบการณ - นักเรียนรอยละ  100  ได 

  ไดความรูเพ่ิมข้ึน 

ใหนักเรียนทําแบบประเมิน

การสอนของวิทยากร 

- แบบประเมินการสอน 

  ของวิทยากร 

2. กิจกรรมคายอาสาเทคโนโลย ี -นักเรียนรอยละ 100 ไดเรียนรู

ประสบการณภายนอกสถานท่ี 

ใหนักเรียนทําแบบประเมิน

กิจกรรมคายเทคโนโลย ี

-แบบประเมินกิจกรรม 

3. คาจางคร ู รอยละ 100 จางครูท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

  

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหองเรียนพิเศษเก่ียวกับผลการดาํเนินงานหองเรียนพิเศษตามโครงการฯ แลวทําการปรึกษาหารือ 

เก่ียวกับสภาพปญหาท่ีพบพรอมท้ังหาแนวทางแกไข อีกท้ังทําการวางแผนการจัดทํากิจกรรมตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ  

อยางมีประสิทธิผล 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       9.1  นักเรียนเกิดการเรียนรูจากแหลงเรยีนรูภายนอกและอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมีช่ือเสียงสูงข้ึน 

       9.2  นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เกิดการเรียนรูอยางมีคณุภาพ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       9.3  นักเรียนมีหองเรียนท่ีมคีุณภาพ 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

   ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                             (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษเทคโนโลย ี

ลงช่ือ ......................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

    รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

            (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

                       (นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

                รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ 

ชื่อ โครงการหองเรียน STEM (STEM Education) 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.  

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

         ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงคและดาํรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัตามมาตรฐานสากล 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 3 นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหา) 

 ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณติศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ

ในระดับประเทศและตางประเทศ 

 ขอท่ี 6 หลักสตูรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรยีนการสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการวัดผลและ

ประเมินผลท่ีมีคณุภาพ 

       ขอท่ี 7 ครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการพัฒนาใหมสีมรรถนะ ในการปฏิบัตหินาท่ี การวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา   โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1 และ 1.2  

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1, 2 และ 3  
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1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีความรูและมีจิตสํานึกในความเปน

พลเมืองไทยและการเปนพลเมืองโลกรวมท้ังเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเรียนและตั้งอยูบนพ้ืนฐานความ

เช่ือท่ีวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

จากหลักการศึกษาตามพ.ร.บ.แหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2545 ดังน้ีมาตรา 8(2) ใหสังคมมีสวนรวมจัด

การศึกษาและ(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ืองโดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา24(5) สถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของ

ตองสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมสื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ

รอบรูรวมท้ังสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูท้ังน้ีผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการ

เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆและมาตรา 30 ใหสถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการใหจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสูสากลและจากการดําเนินงานโครงการหองเรียนบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตรและ

คอมพิวเตอรตามรูปแบบSTEM (STEM Education ) สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆท่ีใช

วิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเปนพ้ืนฐานสนับสนุนครูในการพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหการลงมือปฏิบัติการทํางานรวมกันเปนทีมและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง 

โรงเรียนสารวิทยาตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดมีการจัดตั้งโครงการหองเรียนSTEM (STEM Education) ซึ่งจัดใหมี

การบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิศวกรรมศาสตรและคอมพิวเตอรเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณหลักการและแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบโจทยความตองการท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถดานกระบวนการคิดท่ีเปนระบบมีเหตุผลรักการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเองรูจัดคิดวิเคราะหสังเคราะหแสวงหาความรู

และแกปญหาดวยตนเองและมีทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 

2. วัตถุประสงค 

2.1สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการคดิวิเคราะหและสรางนวัตกรรมใหมๆท่ีใชวิทยาศาสตรคณิตศาสตรเทคโนโลยีและกระบวน 

การออกแบบเชิงวิศวกรรมเปนพ้ืนฐาน 

2.2เพ่ือสงเสรมิการทํางานรวมกันเปนหมูคณะโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากท่ีสดุ 

2.3 เพ่ือสนับสนุนครูในการพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหการลงมือปฏิบัติการทํางาน 

รวมกันเปนทีมและแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน จํานวน 36 คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู จํานวน 15 คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนในโครงการไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการออกแบบ 

   เชิงวิศวกรรม เปนพ้ืนฐาน 

2. นักเรียนทํางานรวมกันเปนหมูคณะโดยใหผูเรยีนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

3. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการคดิ วิเคราะห การลงมือปฏิบัติ การทํางานรวมกันเปนทีม  

และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ือง 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 
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6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1.STEM  One Day trip   1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย. 62 
   40,000 

ครูพฒัตวรรณ   

2.จดัซ้ืออุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยหีอ้งเรียน

STEM 

1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย. 62 
   57,500 

ครูพฒัตวรรณ   

รวมทั้งส้ิน     97,500  

8.วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

           1. ทําแผนพัฒนาคุณภาพของครูอยางตอเน่ืองโดยมอบหมายใหทุกกลุมสาระการเรียนรูนําไปดาํเนินการ                   

        2. จัดทําแผนในการดาํเนินการ 

         3. เสนอโครงการ และแผนยุทธศาสตรเพ่ือขออนุมัต ิ

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

1. จัดประชุมใหความรู ความเขาใจ ในนโยบายโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

            2. ตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

            3. กําหนดข้ันตอนการดาํเนินงาน  

            4. การจัดการเรียนรูเรื่องสะเตม็ศึกษา 

            5. ดําเนินงานตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

  6. ติดตามและประเมินผลการทําโครงการ 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. STEM  One Day trip   นักเรียนและครรูอยละ 87 

เรียนรูแหลงเรียนรูภายนอกเก่ียว

การจัดการเรยีนรูในรูปแบบ

STEM 

-สังเกตพฤติกรรม 

-ประเมินโครงงาน 

- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

-แบบประเมินโครงงาน 

-แบบนิเทศติดตาม/สัมภาษณ 

2.จัดซื้ออุปกรณสื่อ

เทคโนโลยีหองเรยีนSTEM 

นักเรียนและครรูอยละ 85 

ใชอุปกรณและสื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรยีนรูในหองเรยีน

STEM 

-สังเกตพฤติกรรม 

-ประเมินโครงงาน 

- นิเทศติดตาม/สัมภาษณ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 

-แบบประเมินโครงงาน 

-แบบนิเทศติดตาม/สัมภาษณ 
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8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมลูเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยนํากิจกรรม

น้ีไปเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรูในรายวิชาตางๆของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลาย  ผานกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเขมขนและ

หลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะดานตางๆของนักเรียนและเปนการเตรียมความพรอมในการเปน

เยาวชนท่ีดีมีความรู 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีทักษะในวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร 

 2. นักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยีและ การออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตรสามารถแขงขันในระดับชาตหิรือสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาไดเปนอยางดี  

 3. พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณติศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหมีความรูความเขาใจ

และมีทักษะในการจัดการเรยีนรูตามแนวทาง STEM 

 

10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                        (นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสาวสุกานดา  แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

        (นางสาวปยะมาศ  เลศิความเพียร) 

รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

            (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

      หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ        ไมอนุมัติ       อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ  

ชื่อโครงการหองเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies) 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.     

 ขอท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงคและดาํรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัตามมาตรฐานสากล 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 3 นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหา) 

 ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณติศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ

ในระดับประเทศและตางประเทศ 

 ขอท่ี 6 หลักสตูรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรยีนการสอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการวัดผลและ

ประเมินผลท่ีมีคณุภาพ 

       ขอท่ี 7 ครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการพัฒนาใหมสีมรรถนะ ในการปฏิบัตหินาท่ี การวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา    โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน   ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1 และ 1.2  

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1, 2 และ 3 
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1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีความรูและมีจิตสํานึกในความเปนพลเมือง

ไทยและการเปนพลเมืองโลก รวมท้ังเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเรียนและตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวาทุกคน

สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  

จากหลักการศึกษาตามพ.ร.บ.แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 2545 ดังน้ี มาตรา 8(2) ใหสังคมมีสวนรวมจัดการศึกษา

และ(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา24(5) สถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของตองสงเสริมสนับสนุนให

ผูสอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใช

กระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีผูเรียนและผูสอนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง

วิทยาการ ประเภทตางๆ และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการใหจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู สากล และจาก

การดําเนินงานโครงการหองเรียนบูรณาการภาษาอังกฤษกับวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ คอมพิวเตอร ตามรูปแบบ EIS (English for 

Integrated Studies) นอกจากจะสงผลใหผูเรียนสามารถแสดงออก ซึ่งทักษะการใชภาษาอังกฤษไดอยางดี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิทยาศาสตรคณิตศาสตรภาษาอังกฤษ สูงข้ึนอยางชัดเจนแลว ผูสอนท่ีไมเคยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนมากอน สามารถใช

ภาษาอังกฤษสื่อสารและสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โรงเรียนสารวิทยา ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดมีการจัดตั้งโครงการหองเรียน EIS (English Integrated Studies) ซึ่งจัด

ใหมีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษใชตําราภาษาอังกฤษสอนโดยครูไทยตามโมเดล EIS 

(English for Integrated Studies) เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณหลักการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล

โดยพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบโจทยความตองการท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและมีทักษะท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมนักเรียนไดเรยีนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรเปนภาษาอังกฤษใชตําราภาษาอังกฤษสอนโดยครู

ไทยตามโมเดลของ EIS และสงเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรคณติศาสตรและคอมพิวเตอรใหเปนสากล 

2.2 เพ่ือสนับสนุนนักเรียนใหมคีวามรูความสามารถและทักษะในวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร      

ท่ีสามารถแขงขันในระดับนานาชาติได 

3. เปาหมาย 

 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

    นักเรียน  จํานวน     77       คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

    ครู   จํานวน     20       คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

นักเรียนในโครงการไดเรียนวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรท่ีเปนภาษาอังกฤษอยางมีคุณภาพและ

เปนสากล มีความรอบรูมีความสามารถและทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับสากล  ผูบริหารและครท่ีูรวมโครงการบริหาร

โครงการและจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิมล จงรักวิทย 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมบรหิารวิชาการ กลุมบริหารท่ัวไป กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ  

                 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
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7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. พฒันาครู 1 ต.ค. 60–

30 ก.ย. 61 

   35,000 ครูพรพิมล 

2. สอนเสริมศกัยภาพคณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ 

1 ต.ค. 60– 

30 ก.ย. 61 

   80,000 ครูพรพิมล 

3. อบรมนกัเรียนเพ่ิมศกัยภาพดา้น

วชิาการณ สถาบนัอุดมศึกษา 

1 ต.ค. 60– 

30 ก.ย. 61 

   80,000 ครูพรพิมล 

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 1 ต.ค. 60– 

30 ก.ย. 61 

   250,000 ครูพรพิมล 

5. จดัซ้ืออุปกรณ์ สารเคมี ส่ือทนัสมยั

และเพ่ิมเติม 

1 ต.ค. 60– 

30 ก.ย. 61 

   60,000 ครูพรพิมล 

6. แข่งขนัภายนอก 1 ต.ค. 60– 

30 ก.ย. 61 

   34,000 ครูพรพิมล 

7 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 1 ต.ค. 60– 

30 ก.ย. 61 

   231,000 ครูพรพิมล 

รวมทั้งส้ิน     770,000  

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

1. ประชุมวางแผนและแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานตามโครงการ 

2. สํารวจความพรอมบุคลากร สถานท่ี สื่อการสอน หลักสูตรและผูมสีวนเก่ียวของ 

3. โรงเรียนจดัสงครูผูสอนใน 3 วิชาในระดับช้ันท่ีกําหนดคือ ครูวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

4. เสนอโครงการตอกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเหน็ชอบ 

     8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

1. แตงตั้งกรรมการดําเนินงาน 

 2. ประกาศรับนักเรียนและคดัเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑของโรงเรียน 

 3. ดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามโครงการตามโมเดล EIS 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. พัฒนาครู ครเูขารวมรอยละ 100 นิเทศ/สอบถาม แบบนิเทศติดตาม/

แบบสอบถาม 

 



หนา   164 

 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/วิจยั/

อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

2. สอนเสรมิศักยภาพคณติศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

นักเรียนเขารวมรอยละ 80 นิเทศ/สอบถาม แบบนิเทศติดตาม/

แบบสอบถาม 

3. อบรมนักเรียนเพ่ิมศักยภาพดาน

วิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา 

นักเรียนเขารวมรอยละ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 

4. ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก นักเรียนเขารวมรอยละ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 

5. จัดซื้ออุปกรณ สารเคมี สื่อ

ทันสมัยและเพ่ิมเติม 

ครูและนักเรียนทุกคนไดใชใน

การจัดการเรยีนการสอน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6. คายพัฒนาศักยภาพ ครูและนักเรียนทุกคนไดใชใน

การจัดการเรยีนการสอน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ศึกษาแหลงเรียนรูตางประเทศ นักเรียนเขารวมรอยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดยนํา

กิจกรรมน้ีไปเสรมิหลักสูตรการจดัการเรยีนรูในรายวิชาตางๆของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลาย ผานกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเขมขนและ

หลากหลายท้ังในและนอกหองเรยีน เพ่ือสงเสรมิและพัฒนาทักษะดานตางๆของนักเรียนและเปนการเตรียมความพรอมในการเปน

เยาวชนท่ีดีมีความรู 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร  

2. นักเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรเปนสากล

สามารถแขงขันในระดับนานาชาตหิรือสามารถเรียนตอในระดับอุดมศึกษาในหลักสตูรนานาชาตหิรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเปนสากลไดเปน

อยางดี  

3. พัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  คณติศาสตร และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหมีความรูความเขาใจ

และมีทักษะในการจัดการเรยีนรูตามแนวทาง EIS อยางเปนสากล 
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10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                        (นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวสุกานดา   แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ............................................................ ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

  รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ) 

           รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารงานบุคคล 

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม 12 ประการ 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.  

ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2  

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและดํารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 3 นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหา) 

 ขอท่ี 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยดึมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย  

รักความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจํา  โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ผูเรยีนมีศักยภาพเปนพลโลก(เปนเลิศทางวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล้ําหนาทางความคดิ,ผลิตงานอยางสรางสรรค) 

 การจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลดานบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผูเรยีน ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.2  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตนท่ีสื่อเทคโนโลยีตางๆ มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตทําใหวัยรุนสวนใหญมีพฤติกรรมกรรมเลียนแบบและ

บางครั้งรับวัฒนธรรมท่ีผิดๆมาใช สงผลกระทบท้ังตอตนเองและสังคม เพ่ือเปนการปองปรามมิใหเกิดปญหาตางๆจําเปนอยางยิ่งท่ี

โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนตองรวมมือกันสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงใหนักเรยีนเห็นความสําคัญ ดาํรงไวซึ่งสถาบันชาติ 

ศาสนาพระมหากษัตริย และจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณไีทยอันดีงามใหอยูสบืไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย รู เขาใจและปฏิบัติตนเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

 2.2 เพ่ือสนับสนุน ใหนักเรียนรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรักโรงเรียนไดเรียนรูและเขาใจรูปแบบของ

ประชาธิปไตยสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติบทบาทของการเปนผูนําและผูตามท่ีดโีดยไดปฏิบัติจริงในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน  
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 2.3 เพ่ือสรางการรับรู กระตุนจิตสํานึก มีความเขาใจและประพฤตปิฏิบัติตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ          

เสรมิสรางใหนักเรียนมีสวนรวมในการรณรงค เผยแพรความรูและเชิญชวนใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัตติามคานิยมหลักของไทย 

3. เปาหมาย 

 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียน  จํานวน 2,731 คน   ผูปกครอง จํานวน ..............คน 

 ครู   จํานวน 140   คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………….คน 

 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

0 นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคมีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตนเปนผูนําและ

ผูตามไดดีตามรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน0 มีความรูความเขาใจสามารถรณรงคและเชิญชวนใหผูอ่ืนปฏิบัติตามคานิยม

หลักของไทย 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพงษศักดิ์  บัวหุง 

6.หนวยงานท่ีเกี่ยวของ วัดบางบัว,วัดพระศรีฯ,กลุมบรหิารงบประมาณ,กลุมบริหารวิชาการ,กลุมบรหิารท่ัวไป,หัวหนาคณะสี, 

หัวหนาระดับ,หัวหนากลุมสาระ 
7.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิ

อ่ืนๆ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.กิจกรรมหนา้เสาธง ต.ค. 61 - 

ก.ย. 62 

    หวัหนา้คณะสี 

หวัหนา้ระดบั 

2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม ต.ค. 61 - 

ก.ย.62 

    ครูณฐัพล   

3.กิจกรรมขวดน้ีมีคุณค่า ต.ค.61 - 

ก.ย. 62 

    หวัหนา้คณะสี 

4.กิจกรรมทศันศึกษา ต.ค.61 - 

ก.ย. 62 

    หวัหนา้ระดบั 

5.กิจกรรมคนดีศรีหอ้งเรียน ก.ย.61, 

ก.พ. 62 

    หวัหนา้ระดบั 

6.กิจกรรมวนัลอยกระทง พ.ย. 61 10,000    หวัหนา้คณะสี 

7.กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ ธ.ค. 61 25,000    หวัหนา้ระดบั 

8.กิจกรรมวนัเด็ก ม.ค. 62 20,000    หวัหนา้คณะสี 

หวัหนา้ระดบั 

9.กิจกรรมคนดีศรีสาละ ก.พ.62     หวัหนา้ระดบั 

10.กิจกรรมเพชรสาละ ก.พ.62     หวัหนา้ระดบั 

11.กิจกรรมรับนอ้งหนา้โรงเรียนวนัเปิด

เทอม 

พ.ค. 62 5,000    หวัหนา้คณะสี 

หวัหนา้ระดบั 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิ

อ่ืนๆ 

12.กิจกรรมวนัไหวค้รู มิ.ย. 62 10,000    หวัหนา้ระดบั 

13.กิจกรรมทอดผา้ป่าเพ่ีอการศึกษา 1 ก.ค. 62     หวัหนา้คณะสี 

หวัหนา้ระดบั 

14.กิจกรรมวนัเฉลิมรัชกาลท่ี 10 27 ก.ค. 62 10,000    หวัหนา้ระดบั 

15.กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.62 25,000    หวัหนา้ระดบั 

16.กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคโลหิต) มค.62, 

กค.62 

5,000    ครูวภิา   

รวม  110,000     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

1.กิจกรรมวนัสาํคญัทาง

พระพทุธศาสนา 

-วนัมาฆบูชา 

-วนัวสิาขบูชา 

-วนัอาสาฬหบูชา 

-วนัเขา้พรรษา 

 

 

18 ก.พ.62 

17 พ.ค.62 

8 ก.ค. 62 

9 ก.ค. 62 

 

 

8,000 

8,000 

10,000 

10,000 

   ครูจุฑามาศ 

 

2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย พ.ค.61-

ก.ค. 61 

2,000    ครูธีระวฒัน ์

 

3.กิจกรรมทาํบุญตกับาตรวนัพระ วนัพระ 10,000    ครูจุฑามาศ 

รวม  48,000     

รวมทั้งส้ิน  158,000 - - -  

8.วิธีการดําเนินงาน 

 8.1 วางแผน (P)  

 8.1.1. วางแผนการปฏิบัติงาน 

 8.1.2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบ 

 8.1.3. กําหนดแนวปฏิบัติการทํางานเก่ียวกับการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค  

                    และคานิยม 12 ประการ 

          8.1.4. ประสานงานกับบุคคลภายนอก(กรณีอบรม) 

  8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

 8.2.1. เสนอโครงการและจดัทําคูมือ จัดเตรียมเอกสาร 

งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

   -  กิจกรรมหนาเสาธงเนนความรับผิดชอบการเรียนและความประพฤติ 

-  กิจกรรมคนดี ศรีหองเรียน 

-  กิจกรรมวันเด็ก 

-  กิจกรรมวันไหวคร ู
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-  กิจกรรมรับนองหนาโรงเรยีน 

-  กิจกรรมธนาคารคุณธรรม 

-  กิจกรรมทัศนศึกษา 

-  กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคโลหิต) 

  งานการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 

-  กิจกรรมวันเฉลมิรัชกาลท่ี 10 

-  กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ

-  กิจกรรมวันพอแหงชาติ 

-  กิจกรรมวันลอยกระทง 

-  กิจกรรมทอดผาปาเพ่ือการศึกษา 

  งานขอมลูสารสนเทศ 

- ขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ และกิจการนักเรยีน 

- การติดตามและประเมินผล รวบรวมขอมูลเพ่ือการบรหิารและการรายงาน 

8.2.2. ดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ  

8.3 การติดตามและประเมินผล(C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

กลุมบริหารงานบุคคล 

1.กิจกรรมหนาเสาธง นักเรียนรอยละ 90 มาทันเวลาทํา

กิจกรรมหนาเสาธง 

สํารวจ แบบสํารวจ 

2.กิจกรรมธนาคารคณุธรรม นักเรียนรอยละ 100 รวมกิจกรรม

ธนาคารคณุธรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.กิจกรรมขวดน้ีมีคุณคา นักเรียนรอยละ 90 มีสวนรวมในกิจกรรม

ขวดน้ีมีคุณคา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

4.กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรมทัศน

ศึกษา 

สํารวจ แบบสํารวจ 

5.กิจกรรมคนดีศรีหองเรียน รอยละ90ของนักเรียนท่ีรับเกียรตบัิตรม ี   

ความภาคภูมิใจและตั้งใจประพฤตตินท่ีดี   

อยางตอเน่ือง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6.กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนรอยละ 95 เขารวมกิจกรรม          

วันลอยกระทง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7.กิจกรรมวันพอแหงชาต ิ นักเรียนรอยละ 90 เขารวมกิจกรรมวัน

พอและตระหนักถึงพระคณุพอ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

8.กิจกรรมวันเด็ก นักเรียนรอยละ100 เขารวมกิจกรรม 

วันเด็ก 

สํารวจ แบบสํารวจ 

9.กิจกรรมคนดีศรสีาละ รอยละ90ของนักเรียนท่ีรับเกียรตบัิตรม ี  

ความภาคภูมิใจและตั้งใจประพฤตตินท่ีดี  

สอบถาม แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

อยางตอเน่ือง 

10.กิจกรรมเพชรสาละ รอยละ100ของนักเรียนท่ีรับเกียรติบัตรม ี

ความภาคภูมิใจและตั้งใจประพฤตตินท่ีดี

อยางตอเน่ือง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

11.กิจกรรมรับนองหนาโรงเรียน

วันเปดเทอม 

รอยละ 90 ของครู ผูปกครองและ

นักเรียน   พึงพอใจกิจกรรมรับนองหนา

โรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

12.กิจกรรมวันไหวคร ู นักเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมใน

กิจกรรม  ไหวคร ู

สํารวจ แบบสํารวจ 

13.กิจกรรมทอดผาปาเพ่ีอ

การศึกษา 

นักเรียนรอยละ 100 มีสวนรวมใน

กิจกรรมทอดผาปาเพ่ือการศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

14.กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลท่ี 10 นักเรียนรอยละ 100 เขารวม 

กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลท่ี 10 

 

สํารวจ 

 

แบบสํารวจ 

15.กิจกรรมวันแมแหงชาต ิ นักเรียนรอยละ 100 เขารวมกิจกรรมวัน

แมแหงชาติ 

สํารวจ แบบสํารวจ 

16.กิจกรรมจิตอาสา 

(บริจาคโลหิต) 

นักเรียนท่ีผานเกณฑการบริจาคโลหิต

รอยละ 95 เขารวมกิจกรรม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1.กิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

-วันมาฆบูชา 

-วันวิสาขบูชา 

-วันอาสาฬหบูชา 

-วันเขาพรรษา 

นักเรียนรอยละ 80มสีวนรวมในกิจกรรม

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

ประเมินผลการเขารวม

กิจกรรม 

 

แบบประเมินการเขา

รวมกิจกรรม 

2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย รอยละ 80 นักเรยีนมีสวนรวมในกิจกรรม

ประกวดมารยาทไทย 

ประเมินการเขารวมกิจกรรม 

 

แบบประเมินการเขา

รวมกิจกรรม 

3.กิจกรรมทําบุญตักบาตร 

วันพระ 

รอยละ 80 ครูและนักเรียนมสีวนรวมใน

กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันพระ 

ประเมินการเขารวมกิจกรรม

ของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน 

แบบประเมินการเขา

รวมกิจกรรม 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

นักเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเปนพลโลกผูเรยีนมีคณุธรรม  จริยธรรม  คานิยมอันพึงประสงคดํารงชีวิตตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

0 1. นักเรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ปฏิบัตตินเปนผูนําและผูตามไดด ี

มีความเขาใจและประพฤติปฏบัิตตินตามคานิยมหลักของคนไทย12ประการ 

 2.  สืบทอดการเผยแผหลักธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันเก่ียวเน่ืองในพระพุทธศาสนา

ใหกับผูเรยีน ชุมชน สังคมประเทศชาติ 

 

10.การอนุมัติโครงการ 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                                                           (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ) 

       หัวหนางานแผนงานกลุมบรหิารบุคคล 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ         

              (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

         หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ  

               (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

   รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 

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

                     (นางสาวอารีรัตน  พูลเจริญ) 

             รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ     ไมอนุมัติ     อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารงานบุคคล 

โครงการการบริหารกิจการนักเรียน 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 4 สงเสริมใหครู นักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรยีนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงคและดาํรงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 3 นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหา) 

 ขอท่ี 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ยดึมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย  

รักความเปนไทยและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

      มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1,1.2  

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 3.1, 3.2  

1. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนมีภารกิจสําคัญ คือ การพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข เปนทรัพยากรท่ี

ทรงคุณคาของชาติในอนาคต การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานท่ีเก่ียวกับนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติในช้ัน

เรียน และเก่ียวของกับนักเรียนตั้งแตนักเรียนเริ่มเขาสูโรงเรียน จนกระท่ังออกไปจากโรงเรียน  กิจการนักเรียนเปนงานท่ีมุงชวยสราง

คุณสมบัติสําคัญท่ีมุงหวังใหแกนักเรียน สงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี มีวินัยใน

ตนเอง ใหแตละคนมีความกาวหนา เปนประโยชนแกตนเองและสังคม สถานศึกษาจะตองมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการ

บริหารมีความสามารถในการประสานงานกับทุกฝายและตองใหความสนใจและเอาใจใสในกิจการนักเรียนไมนอยไปกวางานดานอ่ืน ๆ 
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรยีนใหดําเนินไปดวยดีมีความปรกตสิุข ใหเรียนรูตามความถนัด 

ความสนใจและเต็มศักยภาพ  

2.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอมและสามารถปกครองตนเองได 

2.3 เพ่ือสนับสนุนใหฝกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน พัฒนาความรูความสามารถ สติปญญาของนักเรียนและสามารถ 

     นําไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน………2,731……คน   ผูปกครอง จํานวน 2,731 คน 

 ครู   จํานวน…………140… คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

 นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถนําความรูความสามารถจากการเรียนรูในโรงเรียนนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองใน

อนาคต 

4. ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2561- 30  กันยายน  2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพิทักษ  ชินสีห 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  วัดพระบาทนํ้าพุ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 พ.ค. 62 

 

50,000    หวัหนา้ระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน ม.4 

 

พ.ค. 62 50,000    หวัหนา้ระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

กิจกรรมเขา้ค่ายอบรมสภานกัเรียนและ

สารวตัรนกัเรียน 

เม.ย. 62 150,000    ครูพิทกัษ ์  

ครูถนอมศกัด์ิ  

กิจกรรมกีฬาภายใน  สาละเกมส์ พ.ย.61  271,700   ครูพีระชาติ  

หวัหนา้คณะสี 6 สี 

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน

และคณะสี 

ก.พ. 62 5,000    หวัหนา้คณะสี 6 คณะสี 

หวัหนา้ระดบั 6 ระดบั 

กิจกรรมสภานกัเรียน ต.ค.61 - 

ก.ย. 62 

10,000    ครูถนอมศกัด์ิ 

กิจกรรมสารวตัรนกัเรียน ต.ค.61 - 

ก.ย. 62 

6,000    ครูพิทกัษ ์  

 

กิจกรรมประดบัเขม็ทองกรรมการ

นกัเรียน 

1 ก.ค. 62 3,000    ครูถนอมศกัด์ิ 

รวมทั้งส้ิน  274,000 271,700    
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8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 

     8.1.1 จัดทําโครงการและนําเสนอ 

     8.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบ 

   8.1.3 ดําเนินกิจกรรมตางๆใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

     8.2.1 เสนอโครงการ 

     8.2.2 ดําเนินการตามกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดดังน้ี 

         - กิจกรรมเขาคายอบรมสภานักเรยีนและสารวัตรนักเรียน 

         - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรยีน 

         - กิจกรรมเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรยีนและคณะส ี

         - กิจกรรมกีฬาภายใน  สาละเกมส 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 นักเรียนเขาใหมระดับช้ัน ม.1          

รอยละ 100 มีความรูเรื่องระเบียบ

วินัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 

 

นักเรียนเขาใหมระดับช้ัน ม.4         

รอยละ 100 มีความรูเรื่องระเบียบ

วินัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.กิจกรรมเขาคายอบรมสภานักเรยีน

และสารวัตรนักเรยีน 

รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีเขารวม

คายอบรมมีภาวะผูนําท่ีด ี

สอบถาม แบบสอบถาม 

4.กิจกรรมกีฬาภายใน   

สาละเกมส 

นักเรียนรอยละ 90 เขารวม

กิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5.กิจกรรมเลอืกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียนและคณะส ี

นักเรียนรอยละ 90  เขารวม

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรยีนและคณะส ี

สอบถาม แบบสอบถาม 

6.กิจกรรมสภานักเรียน นักเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมใน

กิจกรรมท่ีสภานักเรียนเปนผูนํา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน นักเรียนรอยละ 95 มีสวนรวมใน

กิจกรรมท่ีสารวัตรนักเรียนเปนผูนํา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

8.กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ

นักเรียน 

รอยละ 100ของนักเรียนท่ีไดรับเข็ม

ทองเปนนักเรียนท่ีดีชวยกิจกรรม

ของโรงเรียน 

สํารวจ แบบสํารวจ 
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8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

เสรมิกิจกรรมดนตรี กีฬา ใหนักเรยีนไดใชเวลาวาง หางไกลสิ่งเสพตดิ 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนและบุคลากรมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับอันตรายของสารเสพติด รวมรณรงคตอตานสิ่งเสพติด สื่อลามกและโรคเอดส 

จนสามารถเปนโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพตดิทุกชนิด 

 

 

10.การอนุมัติโครงการ 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                             (นายพิทักษ  ชินสีห) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ) 

    หัวหนาแผนงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

              (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

         หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

  (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริการงานบุคคล 

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.   

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

            ขอท่ี 4 สงเสริมใหคร ูนักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            ขอท่ี 5 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรบัโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคณุภาพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล  เปนผูมีคณุธรรม  จริยธรรม  ตามคณุลักษณะอันพึงประสงคและ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน 

 ขอท่ี 2  นักเรียนทุกคนมีทักษะการอาน  การเขียนเชิงวิเคราะห  สรางสรรคและใฝรูใฝเรียน  แสวงหาความรูดวยตัวเอง 

ขอท่ี 3  นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  ทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหา)  

 ขอท่ี 4  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค  ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย          

รักความเปนไทย  และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ขอท่ี 5  นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา  คณติศาสตร  เทคโนโลยี  กีฬาและศิลปะ  เพ่ือพัฒนาสูความ

เปนเลิศในระดับประเทศและตางประเทศ 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา    โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.   

  มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผูเรยีน  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1 (1.1-1.2) 

1. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนระบบท่ีเสรมิสรางคุณภาพท่ีดใีหแกนักเรียน  ท้ังดานรางกาย  จติใจ  สติปญญา 

ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตท่ีเปนสุข  จึงเปนระบบท่ีชวยปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนไดเปนอยางด ี

สังคมไทยในปจจุบันมีความเสีย่งหลายดานท่ีเปนภัยตอนักเรียน  จึงมีความจําเปนท่ีโรงเรียน  ครอบครัวและชุมชนจะตองประสาน

สัมพันธรวมมือกันวางแผนปองกัน  รับมืออยางเปนระบบ และคดิกิจกรรมเชิงรุกเพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค                

มีภูมิคุมกัน  มีทักษะในการดํารงชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสม  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    
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2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแล  ชวยเหลือ  พัฒนาเตม็ศักยภาพ  เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย  อารมณ  สังคมและ

สติปญญา 

2.2 เพ่ือสงเสริมใหครูท่ีปรึกษา  บุคลากรในโรงเรยีน  ผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานและองคกรภายนอกมสีวนรวม                                      

ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.3 เพ่ือใหโรงเรียนมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีคณุภาพ  มีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือท่ีมคีุณภาพ                            

และตรวจสอบได 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน ……2,731............คน    ผูปกครอง จํานวน …………2,731......……. คน 

 ครู   จํานวน ……140……………คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

   นักเรียนแตละคนไดรับการดูแล  ชวยเหลือ  พัฒนาเต็มศักยภาพ  ครูท่ีปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  

หนวยงานและองคกรภายนอก  ใหความรวมมือในการการดูแล  ชวยเหลือและพัฒนานักเรียน ทําใหนักเรียนมสีุขภาพกายสุขภาพจติด ี 

มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 และมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววิภา  มณีเนตร 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมบริหารงบประมาณ, กลุมบริหารท่ัวไป, กลุมบริหารวิชาการ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

ประชุมช้ีแจงครูท่ีปรึกษาและครูท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัแนวปฏิบติัตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน 

29 พ.ค.62 

 

    ครูวภิา   

หวัหนา้ระดบัชั้น 

รองหวัหนา้

ระดบัชั้น 

การจดัทาํบตัรนกัเรียน  

-  ม.1, ม.4 และนกัเรียนเขา้ใหม่ 

-  บตัรเดิมชาํรุด  สูญหาย  หรือ 

เปล่ียนช่ือ/สกลุ 

 

1 - 29 มิ.ย.62 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

 

 

   ครูณัฐพล  

จดักิจกรรมพฒันาระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียน  ดงัน้ี  

3.1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

- แบบบนัทึกขอ้มูลนกัเรียน 

- แบบประเมินตนเอง SDQ 

- แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

 

 

 

 

18 –29 มิ.ย.62 

18 –29 มิ.ย.62 

6 –17 ส.ค.62 

   

 

  

 

ครูท่ีปรึกษา 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

3.2  การคดักรองนกัเรียน 

3.2.1 ครูท่ีปรึกษาคดักรองนกัเรียน 

- จากแบบบนัทึกขอ้มูลนกัเรียน 

- จากแบบประเมินตนเอง SDQ 

- จากแบบประเมินคุณลกัษณะ                     

อนัพึงประสงค ์

3.2.2  หวัหนา้ระดบัสรุปผลการคดั

กรองนกัเรียนแต่ละระดบัชั้น 

3.2.3  งานระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนสรุปผลการคดักรองนกัเรียน

ทุกระดบัชั้น 

 

 

2 – 13 ก.ค. 62 

2 – 13 ก.ค. 62  

20 –24ส.ค. 62   

 

27 –31ส.ค. 62 

 

3 – 14 ก.ย. 62 

     

 

ครูท่ีปรึกษา 

 

 

 

หวัหนา้ระดบัชั้น 

 

ครูวภิา  

 

3.3  การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา 

- ปรับปรุงระบบส่ือสารบา้นและ

โรงเรียน 

- ปรับปรุงระบบแสดงผลพฤติกรรม

นกัเรียน PKK 

- กิจกรรมเครือข่ายผูป้กครอง 

 

- กิจกรรมแนะแนว/ใหค้าํปรึกษา 

 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ 

 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

14 –31พ.ค. 62 

 

ต.ค.61 - 

ก.ย.62 

1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย.62 

1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย.62 

 

 

 

  

720,000 

 

 

 

 

ครูณัฐพล   

 

ครูณัฐพล   

 

ครูวภิา  

 

ครูท่ีปรึกษาและ

หวัหนา้ระดบัชั้น 

 

ครูท่ีปรึกษาและ

หวัหนา้ระดบัชั้น 

3.4  การส่งเสริมและการพฒันา 

- กิจกรรม Home Room 

 

- กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 

 

- กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 

(Classroom Meeting) 

- กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและ

พฒันานกัเรียน 

 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

ม.ค. 61,  

ส.ค. 62 

ม.ค. 61,   

ส.ค.62 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

 

 

 

  

 

 

40,000 

 

3,500 

 

 

 

 

 

  

 

ครูท่ีปรึกษา 

 

ครูท่ีปรึกษาและ

หวัหนา้ระดบัชั้น 

ครูท่ีปรึกษาและ

หวัหนา้ระดบัชั้น 

ครูท่ีปรึกษาและ

หวัหนา้ระดบัชั้น 

 

3.5  การส่งต่อ 

-  ภายใน  

-  ภายนอก 

1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

 

     

ครูท่ีปรึกษา 

หวัหนา้ระดบัชั้น 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

3.6  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1 –31 มี.ค. 62   2,000  ครูท่ีปรึกษา  

หวัหนา้ระดบัชั้น 

ครูวภิา   

รวมทั้งส้ิน    765,500   

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 ขั้นตอนวางแผน (P)  

         8.1.1  วางแผนการปฏิบัตงิาน 

         8.1.2  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

         8.1.3  กําหนดแนวปฏิบัตกิารทํางานเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในดานตางๆ 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

         8.2.1  จัดทําเอกสารและสื่อเพ่ือใชในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

         8.2.2  จัดประชุมช้ีแจงครท่ีูปรึกษาและครูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหแนวปฏิบัติการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

         8.2.3  ครูท่ีปรึกษาและหัวหนาระดบัช้ันดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรยีนตามกระบวนการท่ีกําหนด  ดังน้ี 

              8.2.3.1  ดําเนินการเพ่ือรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ตามแบบบันทึกขอมูลนักเรียน  แบบประเมินตนเอง SDQ 

                     และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

              8.2.3.2  คัดกรองนักเรยีนจากแบบบันทึกขอมูลนักเรียน  แบบประเมินตนเอง SDQ และแบบประเมินคุณลักษณะ  

                     อันพึงประสงค  เพ่ือจัดกลุมสําหรับดูแลและชวยเหลือ 

         8.2.3.3  จัดกิจกรรมปองกัน  ดูแลและแกปญหาพฤติกรรมนักเรียน   

         8.2.3.4  จัดกิจกรรมสงเสรมิและพัฒนานักเรียน 

         8.2.3.5  การสงตอนักเรียน 

         8.2.3.6  จัดทํารายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.  ประชุมช้ีแจงครูท่ีปรึกษาและคร ู

ท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

ครูรอยละ 90 เขาใจแนวทางใน

การปฏิบัติงานตามระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรยีน 

ประเมิน แบบประเมินความเขาใจ

เก่ียวกับแนวปฏิบัตติามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

2.  การจัดทําบัตรนักเรียน  

-  ม.1, ม.4 และนักเรียนเขาใหม 

-  บัตรเดิมชํารุด  สูญหาย  หรือ

เปลี่ยนช่ือ/สกุล 

 

- นักเรียนรอยละ 100 มีบัตร

ประจําตัวนักเรียน 

 

ตรวจสอบ 

 

บัตรประจําตัวนักเรียน 

3.  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรยีนดังน้ี  

3.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

 

 

- นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการ

 

 

- บันทึกขอมูลนักเรียน 

 

 

- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

- แบบบันทึกขอมูลนักเรียน 

- แบบประเมินตนเอง SDQ 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

บันทึกขอมูลเปนรายบุคคล   

- ครูท่ีปรึกษารอยละ 100 ได

รูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 

- ผูปกครองรอยละ 100 ได

ประเมินนักเรียน 

- ประเมินนักเรียนตามแบบ

ประเมิน SDQ 

- ประเมินคณุลักษณะ                     

อันพึงประสงคของนักเรียน 

เปนรายบุคคล 

- แบบประเมิน SDQ 

- แบบประเมินคณุลักษณะ                     

อันพึงประสงค 

3.2  การคัดกรองนักเรียน 

3.2.1 ครูท่ีปรึกษาคดักรองนักเรยีน 

- จากแบบบันทึกขอมูลนักเรียน 

- จากแบบประเมินตนเอง SDQ 

- จากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

3.2.2  หัวหนาระดับสรุปผล                      

การคัดกรองนักเรียนแตละระดับช้ัน 

3.2.3  งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนสรุปผลการคัดกรองนักเรยีน 

ทุกระดับช้ัน 

 

-  ครูท่ีปรึกษารอยละ 100 ได

คัดกรองนักเรียนหองท่ีดูแล 

 

 

 

- หัวหนาระดับช้ันทุกคน ได

สรุปผลการคัดกรองนักเรียน 

- งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนไดสรุปผลการคัดกรอง

นักเรียนทุกระดับช้ัน  

 

ตรวจสอบและวิเคราะห 

 

 

 

 

- สรุปผลการคดักรอง

นักเรียนระดับช้ัน 

- สรุปผลการคดักรอง

นักเรียนท้ังโรงเรียน 

 

-  โปรแกรมคดักรองนักเรียน 

- แบบบันทึกผล 

การคัดกรองนักเรียน 

 

 

- แบบสรุปผล 

การคัดกรองนักเรียน   

- แบบสรุปผล 

การคัดกรองนักเรียน   

3.3  การปองกันและการแกไขปญหา 

- ปรับปรุงระบบสื่อสารบานและ

โรงเรียน 

 

- ปรับปรุงระบบแสดงผลพฤติกรรม

นักเรียน PKK 

 

- กิจกรรมเครือขายผูปกครอง 

 

 

- กิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหา 

 

 

 

 

- กิจกรรมอ่ืน ๆ 

 

- ผูปกครองรอยละ 95 ใหความ

รวมมือในการปรับปรุงระบบ 

สื่อสารบานและโรงเรียน 

- นักเรียนทุกคนไดรับการ

ประเมินพฤติกรรมตามระบบ

แสดงผลพฤติกรรมนักเรียนPKK 

–เครือขายผูปกครองทุก

หองเรียนรวมมือและสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพนักเรียน   

- นักเรียนทุกคนท่ีอยูในกลุม

เสี่ยงไดรับการดูแลชวยเหลือ

อยางใกลชิด  ถูกตอง  ตรง

ประเด็น  ทันเหตุการณ 

 

 

- รอยละ 90 ของนักเรียนกลุม

เสี่ยงมีการปรับพฤติกรรมดีข้ึน 

 

- สอบถาม 

 

 

- สอบถาม 

 

 

- สอบถาม 

 

 

- สัมภาษณ 

- แนะแนว  แนะนํา  

ใหคําปรึกษา 

- ใหการชวยเหลือ 

 

 

- สังเกต  สอบถาม  

สัมภาษณ 

 

- แบบสอบถามความคดิเห็น

ตอการดําเนินงาน

ระบบสื่อสาร  

- แบบสอบถามความคดิเห็น

ตอการดําเนินงานระบบ PKK 

 

- แบบสอบถามความคดิเห็น

ตอการดําเนินงานเครือขาย

ผูปกครอง 

- แบบบันทึกผลการชวยเหลือ

นักเรียนเปนรายบุคคล 

- แบบสรุปผลการปองกัน 

ชวยเหลือ / แกไขนักเรียน 

-แบบติดตามนักเรยีนท่ีออก

จากระบบ 

- แบบสรุปผล/รายงาน

กิจกรรมตาง ๆ  

3.4  การสงเสรมิและการพัฒนา 

- กิจกรรมโฮมรูม 

 

- ครูท่ีปรึกษาทุกคนไดอบรม

 

- สํารวจ 

 

- สมุดบันทึกโฮมรมู 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 

- กิจกรรมเยีย่มบานนักเรียน 

 

 

- กิจกรรมประชุมผูปกครองช้ันเรยีน 

(Classroom Meeting) 

 

- กิจกรรมเสรมิสรางทักษะและพัฒนา

นักเรียน 

นักเรียน 

- นักเรียนรอยละ 50 ไดรบัการ

เยี่ยมบาน 

 

- ผูปกครองรอยละ 90 เขารวม

ประชุมผูปกครองช้ันเรียน

(Classroom Meeting) 

- นักเรียนทุกคนไดรับการ

เสรมิสรางทักษะและพัฒนาตาม

ศักยภาพและความสนใจ 

 

- เยี่ยมบานนักเรียน 

 

 

- สํารวจ 

- สอบถาม 

- อภิปราย 

- สํารวจ 

 

 

 

- แบบบันทึกเยี่ยมบาน

นักเรียนและแบบสรุปการ

เยี่ยมบานนักเรียน 

- แบบลงทะเบียน 

- แบบสอบถาม 

- แบบบันทึกการประชุม 

- แบบบันทึกและแบบสรุป

การสงเสริมและการพัฒนา

นักเรียน 

3.5  การสงตอ 

-  ภายใน 

-  ภายนอก 

- รอยละ90 ของนักเรียนกลุม

เสี่ยง ไดรับการดูแลชวยเหลือ

โดยผูเช่ียวชาญ 

- บันทึกขอมูล - แบบบันทึกการสงตอ 

3.6  จัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

- ครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียน  

หัวหนาระดับทุกระดับช้ันและ

หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน จัดทํารายงานการดูแล

ชวยเหลือนักเรยีน 

- บันทึกและสรุป แบบรายงานผลการ

ดําเนินงานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรยีน 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินและรายงานมาวิเคราะหหาขอมูล  สรางแนวคิด  แนวทางการพัฒนา  การปรับปรุง  การแกไข  และ 

การรักษาคณุภาพใหยั่งยืนตอไป  เพ่ือนักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมมากข้ึน 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ครูทุกคน  ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของ  เขาใจหลักการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน สามารถดําเนินการไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

 2. ครูทุกคน  ผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของ  มีสวนรวมในการสงเสรมิ  พัฒนา  ปองกันและแกไขปญหา  เพ่ือใหนักเรียนได

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะชีวิตท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและปลอดภัย 

       3. นักเรียนไดรับการสงเสริม  พัฒนา  ปองกันและแกไขปญหา  เต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  มภีูมิคุมกัน

ทางจิตใจท่ีเขมแข็ง  มคีุณภาพชีวิตท่ีดี   มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                          (นางสาววิภา  มณีเนตร) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ) 

     หัวหนางานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

               (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

  (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

(นายประวัติ สุทธิประภา) 

                                ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารงานบุคคล 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สอดคลองกับยุทธศาสตร สพฐ.   

 ขอท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

            ขอท่ี 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาตามมาตรฐานสากล 

            ขอท่ี 4 สงเสริมใหคร ูนักเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย และ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            ขอท่ี 6 สงเสริมใหโรงเรยีนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานสากล  เปนผูมีคณุธรรม  จริยธรรม  ตามคณุลักษณะอันพึงประสงคและ

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน 

ขอท่ี 3  นักเรียนเปนผูมีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  ทักษะการคิดวิเคราะห

แกปญหา)  

 ขอท่ี 4  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค  ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย          

รักความเปนไทย  และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.   

  มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผูเรยีน ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1, 1.2 

1. หลักการและเหตุผล 

 ยาเสพตดิเปนปญหาสําคัญระดบัชาติท่ีรัฐบาลถือเปนนโยบายท่ีตองเรงดําเนินการแกไขอยางจริงจัง ปญหายาเสพตดิท่ีมีการ

แพรระบาดในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย ไดทวีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังทางดานการเมอืงและความมั่นคงของประเทศ พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในกลุมเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เท่ียว

กลางคืน การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามกอนาจาร ฟุมเฟอย และวัตถุนิยมเกินฐานะ ปญหาตางๆ น้ีเกิดข้ึนกับนักเรียนและ

เปนพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีสังคมไมยอมรับ การปองกันและแกไขปญหาเปนสิ่งสาํคัญประการหน่ึงของการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตไจ

และสติปญญา รัฐบาลจึงประกาศใหการปองกันปราบปรามยาเสพตดิเปนวาระแหงชาติท่ีทุกภาคสวนตองใหความรวมมือเพ่ือเปนการ

ปองกันนักเรียนผูมโีอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด สรางภูมิคุมกันยาเสพตดิและสรางนักเรยีนใหมคีวามเขมแข็ง ไมไปเก่ียวของกับ

ยาเสพตดิและเปนผูเสพรายใหม กระทรวงศึกษาธิการไดเรงดําเนินการตามนโยบายสําคญัของรัฐบาล ในการแกไขปญหายาเสพติดใน
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สถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาท่ัวประเทศปลอดยาเสพตดิ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ ได

ดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ี 1 การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยกระบวนการโครงการสถานสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 

 เพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาวบรรลผุลตามนโยบายของโรงเรียนสารวิทยาจึงกําหนดใหมีโครงการสถานศึกษาสี

ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้ึน โดยมีเปาหมายเพ่ือใหครูท่ีปรกึษาและนักเรียน นักศึกษาท่ีเปนแกนนําเปนผูใหความรู ความ

เขาใจในการใหคําปรึกษา ตักเตือนเพ่ือน กระตุนเพ่ือน ปลูกฝงคานิยมท่ีถูกตองดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันควบคูดวยคุณธรรม ไมฝกใฝ

อบายมุขและสรางปญหาใหกับสังคม สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเปนพลเมืองท่ีมีคณุภาพพัฒนาประเทศไทยให

เจริญรุงเรืองตอไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนปลอดยาเสพตดิ ปจจัยเสืย่งทุกชนิดและมคีุณลักษณะอันพึงประสงค โดยไดรับความชวยเหลือ คําปรึกษา 

คําแนะนําท่ีถูกตองเหมาะสมจากนักเรียนแกนนําของหองเรียนสีขาว 

2.2 เพ่ือใหนักเรียนแกนนําหองเรยีนสขีาวไดดูแล ชวยเหลือ ตักเตือน แนะนําเพ่ือนนักเรียนใหปลอดยาเสพติด ปจจัยเสี่ยงทุก

ชนิดและมีคณุลักษณะอันพึงประสงค 

2.3 เพ่ือใหนักเรียนแกนนําหองเรยีนสขีาวแตละหองเรียน ไดเสริมสรางความเขมแข็งในการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงทุกดานดวย

การสรางเครือขายนักเรียนและเกิดกระบวนการพัฒนาท่ีมีความเขมแข็งตอเน่ืองและยั่งยืน 

2.4 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหนักเรยีนไดเขารวมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE อันจะเปนการรวมนักเรียนท่ีมี

อุดมการณในสรางกิจกรรมดีๆ เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ รวมท้ังเสริมสรางคณุลักษณะอันพึงประสงค 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน ……2,731............คน    ผูปกครอง จํานวน …………2,731......……. คน 

 ครู   จํานวน ……140……………คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

   1. นักเรียนไดรับการปองกันใหปลอดยาเสพตดิ อบายมุข ปจจัยเสีย่งทุกชนิดและมีคณุลักษณะอันพึงประสงค 

 2. มีเครือขายแกนนําหองเรียนสีขาวท่ีมีกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งตอเน่ืองและยั่งยืน 

 3. นักเรียนนําความรูเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและอบายมุขไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววิภา  มณีเนตร , นายพิทักษ  ชินสีห 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  วัดพระบาทนํ้าพุ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. กืจกรรมห้องเรียนสีขาว 

1.1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินงานโครงการสถานศึกษา

สีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

9 ก.พ.62 

 

    ครูวภิา  

ครูพิทกัษ ์  
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการ

หอ้งเรียนสีขาว 

31 พ.ค.62     ครูท่ีปรึกษา/

หวัหนา้ระดบัชั้น 

1.3. อบรมนกัเรียนแกนนาํ

หอ้งเรียนสีขาว 

มิ.ย.62 39,000    ครูวภิา  

ครูพิทกัษ ์  

1.4. แผนผงัการบริหารงาน

หอ้งเรียนสีขาว 

4 – 8 มิ.ย.62     ครูท่ีปรึกษา/

นกัเรียนแกนนาํ 

1.5. คติพจน์ของหอ้งเรียนสีขาว 4 – 8 มิ.ย.62     ครูท่ีปรึกษา/

นกัเรียนแกนนาํ 

1.6. กิจกรรม 1 หอ้งเรียน 1

กิจกรรมป้องกนั            ยาเสพติด 

16 พ.ค.62 –  

31 ส.ค.62 

 

 

   ครูท่ีปรึกษา/

นกัเรียนแกนนาํ 

1.7. จดับอร์ดยาเสพติดและ

อบายมุข 

16 พ.ค.62 –  

31 ส.ค.62 

    ครูท่ีปรึกษา/

นกัเรียนแกนนาํ 

1.8. รายงานกิจกรรมหอ้งเรียนสี

ขาว 

15 ก.ย.62     ครูท่ีปรึกษา/

นกัเรียนแกนนาํ 

1.9. สรุปกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 30 ก.ย.62     ครูวภิา  

ครูพิทกัษ ์  

2. กจิกรรมวยัใส ไร้สาร ร่วมสร้างสรรค์สารวทิยา 

2.1. แต่งตั้งคณะกรรมดาํเนินงาน

โครงการกิจกรรมชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

พ.ค.62     ครูวภิา   

ครูปาวาริศา   

2.2. กิจกรรมชมรม TO BE 

NUMBER ONE 

16 พ.ค.62 –  

31 ส.ค.62 

  30,000  ครูวภิา   

ครูปาวาริศา   

2.3. กิจกรรม ตลาดนดัวยัใสไร้

สาร 

16 พ.ค.62 –  

31 ส.ค.62 

    ครูวภิา   

ครูปาวาริศา   

2.4. สรุปกิจกรรมชมรมTO BE 

NUMBER ONE 

16 พ.ค.62 –  

31 ส.ค.62 

     

3. กจิกรรมรณรงค์วนัสําคญัทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิและอบายมุข 

3.1. กิจกรรมวนัเอดส์โลก 1 ต.ค.61 –  

30 ก.ย.62 

    ครูพิทกัษ ์  

หวัหนา้คณะสี, 

หวัหนา้ระดบั 

3.2. กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก 30 พ.ค.62 15,000    ครูพิทกัษ ์  

หวัหนา้คณะสี, 

หวัหนา้ระดบั 

3.3. กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด 26 มิ.ย.62 5,000    ครูพิทกัษ ์  

หวัหนา้คณะสี, 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

หวัหนา้ระดบั 

3.4. กิจกรรมวนังดด่ืมสุรา

แห่งชาติ 

4 กค.62 5,000    ครูพิทกัษ ์  

หวัหนา้คณะสี, 

หวัหนา้ระดบั 

รวมทั้งส้ิน  64,000  30,000   

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 ขั้นตอนวางแผน (P)  

         8.1.1  จัดทําโครงการและนําเสนอ 

         8.1.2  แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

         8.1.3  ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

         8.2.1  เสนอโครงการ 

         8.2.2  ดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดดังน้ี 

  - กิจกรรมหองเรยีนสีขาว 

  - กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE  

  - กิจกรรมรณรงคในวันสาํคัญท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดและอบายมุข 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. กืจกรรมหองเรียนสีขาว 

1.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข 

มีคําสั่งโรงเรียนสารวิทยาเรื่อง

แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานฯ 

คําสั่งโรงเรียน คําสั่งโรงเรียน 

1.2. แตงตั้งคณะกรรมการหองเรียนสีขาว มีคณะกรรมการ 72 หองเรียน คําสั่งโรงเรียน คําสั่งโรงเรียน 

1.3. อบรมนักเรียนแกนนําหองเรยีนสีขาว นักเรียน 360 คนไดรับการอบรม ประเมนิ แบบประเมิน 

1.4. แผนผังการบรหิารงานหองเรยีน 

สีขาว 

มีแผนผังการบริหารงาน 72 

หองเรียน 

ประเมิน แบบประเมิน 

1.5. คติพจนของหองเรียนสีขาว มีคติพจน 72 หองเรียน ประเมิน แบบประเมิน 

1.6. กิจกรรม 1 หองเรียน 1กิจกรรม

ปองกันยาเสพติด 

มีโครงการปองกันยาเสพติด 72 

โครงการประเมิน 

ประเมิน แบบประเมิน 

1.7. จัดบอรดยาเสพตดิและอบายมุข 72 หองเรียนจัดบอรดความรู

เก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 

ประเมิน แบบประเมิน 

1.8. รายงานกิจกรรมหองเรียนสีขาว มีรายงานกิจกรรมหองเรียนสีขาว 

72 เลม 

ประเมิน แบบประเมิน 



ผ.ง.1 หนา   189 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1.9. สรุปกิจกรรมหองเรยีนสีขาว มีรายงานสรุปกิจกรรมหองเรียนสี

ขาว 1 เลม 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. กิจกรรมวัยใส ไรสาร รวมสรางสรรคสารวิทยา 

2.1. แตงตั้งคณะกรรมดาํเนินงาน

โครงการกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER 

ONE 

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

คําสั่งโรงเรียน คําสั่งโรงเรียน 

2.2. กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER 

ONE 

มีนักเรียนอยางนอย 50 คน เขา

รวมกิจกรรม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

2.3. กิจกรรม ตลาดนัดวัยใสไรสาร มีนักเรียนอยางนอย 50 คน เขา

รวมกิจกรรม 

สํารวจ แบบสํารวจ 

2.4. สรุปกิจกรรมชมรมTO BE NUMBER 

 ONE 

มีรายงานสรุปกิจกรรม 1 เลม ประเมิน แบบประเมิน 

3. กิจกรรมรณรงควันสําคญัท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดและอบายมุข 

3.1. กิจกรรมวันเอดสโลก จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ

สรางความตระหนัก 1 ครั้ง 

ประเมิน แบบประเมิน 

3.2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ

สรางความตระหนัก 1 ครั้ง 

ประเมิน แบบประเมิน 

3.3. กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ

สรางความตระหนัก 1 ครั้ง 

ประเมิน แบบประเมิน 

3.4. กิจกรรมวันงดดืม่สรุาแหงชาต ิ จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูและ

สรางความตระหนัก 1 ครั้ง 

ประเมิน แบบประเมิน 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

 นําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล  เพ่ือสรางแนวคิดในการพัฒนา  ปรับปรุง  แกไข  รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไป        

ดวยการเสรมิกิจกรรมหองเรยีนสขีาว ชมรม TO BE NUMBER ONE และการรณรงคในวันสําคัญท่ีเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุขอัน

จะสงผลใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีภูมิคุมกันและหางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมขุ 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนและบุคลากรมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับอันตรายของสารเสพติด รวมรณรงคตอตานสิ่งเสพตดิ สื่อลามกและโรค

เอดสจนสามารถเปนโรงเรยีนสีขาว ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ    ลงช่ือ.......................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

              (นางสาววิภา  มณีเนตร)                                                      (นายพิทักษ  ชินสีห) 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ) 

     หัวหนางานแผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

              (นายพงษศักดิ์  บัวหุง) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

  (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.  

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

 ขอท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2  

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

 ขอท่ี 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนตามมาตรฐานสากล เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงคและดาํรงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกบัจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 5 นักเรียนไดรับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในดานภาษา คณติศาสตร เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสูความเปนเลิศ

ในระดับประเทศและตางประเทศ 

 ขอท่ี 6 หลักสูตรสถานศึกษาไดรับการพัฒนา และจดักระบวนการเรยีนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสาํคัญจัดการวัดผลและ

ประเมินผลท่ีมีคณุภาพ 

ขอท่ี 7 ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดรบัการพัฒนาใหมสีมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี การวิจัยการสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา   โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ประเด็นพิจารณา 1.1 (3, 5) 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 2  

 

1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษา ป 2558 – 2564 ไดกําหนดประเด็นหลัก 6 ประเด็นในการปฏิรูปการศึกษา การปรับระบบ ICT เพ่ือ

การศึกษาเปนประเด็นหน่ึงท่ีควรมีการปฏิรปู เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปนปจจัยสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ทําใหผุเรียนสามารถเรียนรูไดรวดเร็วและถูกตอง เต็มตามศักยภาพ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 2 วรรค 2 ระบุไวชัดเจนวาการศึกษาตองยึดหลักท่ีวาผูเรียน
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ทุกคน มีความสามารถในการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเอง และตองยึดถือวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง

สงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ลักษณะของสื่อการเรียนรูท่ีดีควรมีความหลากหลายซึ่งจะชวย

สงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา พัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง รูจักแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยาง

กวางขวางลึกซึ้งและตอเน่ืองตลอดเวลา ดวยเล็งเห็นและตระหนักในความสําคัญและประโยชนของสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุม

บริหารวิชาการจึงไดจัดใหมีโครงการน้ีข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหครจูัดทําสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีหลากหลาย ทันสมัยสงเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในทุกรายวิชา 

2.2 เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรูและสืบคนขอมูล 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน           2,731   คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

   ครู   จํานวน             140    คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

1. ครูมีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประกอบการจัดการเรยีนรูในทุกรายวิชา 

2. ครูสามารถประยุกตใชสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู 

3. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรยีนรูไดอยางถูกตอง รวดเร็วแทจริง และสามารถพัฒนาความกาวหนาในการเรียนรูได 

4. โรงเรียนมรีะบบเช่ือมตออินเทอรเน็ตและสามารถเขาถึงได 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

การสร้าง/ใชส่ื้อนวตักรรมทางการศึกษา

DLIT 

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  
30,000 

 ครูลดาวลัย ์ 

และงาน

คอมพิวเตอร์ 

การสร้างหอ้ง STEM ROBOTICS 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  
100,000 

 งานคอมพิวเตอร์/

กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมสะเตม็ศึกษา 1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

  
 

 ทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

รวมทั้งส้ิน    130,000   

 

8.วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

 1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน 

      2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ 

  3.  กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

 4.  เสนอโครงการเพ่ือขอความเหน็ชอบ 
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8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

 1.จัดประชุมใหความรู ความเขาใจ ในนโยบายโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 

 2.  ตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

 3.  กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน 

 4.กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา 

  - ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูผลติสือ่วิชา ละ 1 ช้ิน / ภาคเรียน เพ่ือคดัเลือกและสงประกวดในรูปแบบ 

ของนวัตกรรมทางการศึกษา 

   5. ประชุมสรปุผลการดําเนินกิจกรรม 

 6.ติดตามประเมินผล 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. การสราง/ใชสื่อนวัตกรรม

ทางการศึกษา DLIT  

รอยละ 94 ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับ

การอบรมและพัฒนาตนใหมี

ศักยภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

- ประเมินความพึงพอใจ 

- ประเมินการผลิตสื่อ 

  DLIT ของบุคลากร 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินการผลิตสื่อ 

  DLITของบุคลากร 

 

2. การสรางหอง STEM 

ROBOTICS 

รอยละ 100 ของครูและ

นักเรียนไดใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

- สัมภาษณ/ประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. กิจกรรมสะเต็มศึกษา รอยละ 85 ของครูจัดกิจกรรม

สะเต็มศึกษา รอยละ 100 

 ของนักเรียนรวมกิจกรรมสะ

เต็มศึกษา 

- สัมภาษณ/ประเมินความพึง

พอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

 1. ทุกกลุมสาระการเรียนรู มี สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีประสทิธิภาพ ไดรับรางวัล 

        2.นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเรียนรูไดถูกตอง รวดเรว็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ครูใชสื่อเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับเน้ือหาสาระชวยจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

 2. ครูสามารถผลิต จดัทําสื่อเทคโนโลยี   นวัตกรรม ท่ีหลากหลาย  ทันสมัย  เสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  

และสามารถใชสื่อในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

 3. นักเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรูและสืบคนขอมูล 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

                 ลงช่ือ ........................................................ ผูรับผิดชอบ 

                          (นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร)                                            

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวสุกานดา แกวทองพันธุ) 

    หัวหนางานแผนงานของกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

         (นางสาวปยะมาศ เลศิความเพียร) 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

 (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ    ไมอนุมัต ิ   อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ 

ชื่อ โครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ  

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2   

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน 

 ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

 ขอท่ี 7 ครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการพัฒนาใหมสีมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีการวิจยัการสรางสรรคนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา   โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 4 และ 6 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1, 2 และ 3  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษา ป 2558 – 2564 เนนประเด็นหลักในการปฏิรูปหลายดาน ดานการปฏิรูปครูเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก 

เพ่ือใหไดคนเกง คนดีมาเปนครู ควรมีการพัฒนาครูอยางเปนระบบซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 

6  วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายจิตใจ และสติปญญามีความรูและคุณธรรมมี

จริยธรรมและวัฒนธรรม  สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สาระท้ังหลายท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติดังกลาวแทบ

ทุกมาตรานําไปสูการปฏิรปูการเรียนรูจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครูครูตองเขาใจและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตน  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน   และเกิดผลสืบเน่ืองตอ

การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพจึงจัดใหมีโครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือสงเสริมคร ู ครูผูชวยตระหนักในบทบาทหนาท่ี ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเขาสูความเปนครูมืออาชีพ ตามเกณฑ 

มาตรฐานวิชาชีพ 

 2.2 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคร ู ครูผูชวย ใหมีความรูความเขาใจ  เกิดความตระหนัก  และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมเสริมหลักสตูรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจดัการเรยีนรู 
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3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน…………………..คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู   จํานวน       140   คน    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

ครูและครผููชวยไดพัฒนาความรูความเขาใจ มีทักษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู  และพัฒนาศักยภาพเขาสูความเปนครมูือ

อาชีพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ   

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู / งาน 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 
เงนิอ่ืน ๆ 

1. กิจกรรมการนิเทศภายในของ

ครูผูส้อนภายในกลุ่มและระหวา่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ครูพิมพป์ระภา  

2. กิจกรรมการนิเทศการจดัการ

เรียนรู้ของครูผูช่้วยทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ครูพรพิมล 

3. กิจกรรมวจิยัในชั้นเรียน 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ครูธเนศ  

4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

(Professional Learning 

Community: PLC) 

1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ครูเยาวลกัษณ์ 

5. บูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ (ลดการบา้น) 

1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

    ครูปิยะมาศ 

รวมทั้งส้ิน       

8.วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

1. ประชุมครูเพ่ือวางแผนการดําเนินการปฏิบัติงาน 

 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ 

 3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

 4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

 1.กิจกรรมอบรมประชุมเชิงปฏิบัตกิารใหแกครผููชวยทุกวันอังคารของแตละสัปดาห                  

 2.กิจกรรมการนิเทศภายในครผููสอน 

  -   เอกสารนิเทศใหความรู 
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  -   ประชุมกลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม โดยผูบริหาร 

  -   ประชุมกลุมสาระการเรียนรูโดยหัวหนากลุมสาระฯ 

  -   ขยายผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

 3.กิจกรรมประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. กิจกรรมการนิเทศภายใน

ของครูผูสอนภายในกลุมและ

ระหวางกลุมสาระการเรยีนรู 

รอยละ 94 ของครูไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาตนใหมี

ศักยภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

- ประเมินการจัดการเรยีนรู 

- สอบถามคร ู

 

- แบบประเมินการจัดการ

เรียนรู 

- แบบสอบถาม 

 

2. กิจกรรมการนิเทศการ

จัดการเรียนรูของครูผูชวยทุก

กลุมสาระการเรียนรู 

รอยละ 100 ของครผููชวยไดรับ

การสงเสริมศักยภาพดานการ

จัดการเรียนรูและพัฒนาตนให

มีศักยภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

- นิเทศการสอน 

- สอบถามคร ู

 

- แบบประเมินการนิเทศ 

- แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมวิจัยในช้ันเรยีน รอยละ 89 ของครูจัดทํา

งานวิจัยในช้ันเรียน 

-ประเมินความพึงพอใจ 

-สังเกตการเขารวมกิจกรรม 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ 

นักเรียน 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบสังเกตการเขารวม 

กิจกรรม 

4. ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning 

Community: PLC) 

รอยละ 93 ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสามารถ

ประยุกตใช Professional 

Learning Community (PLC) 

ในกระบวนการจดัการเรียนรู 

- สอบถามคร ู

-สังเกตการเขารวมของ 

บุคลากร 

- ประเมินการจัดกิจกรรม 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบประเมิน 

5. บูรณาการระหวางกลุมสาระ

การเรยีนรู (ลดการบาน) 

รอยละ 85 ของครูบูรณาการ

สั่งงานระหวางกลุมสาระการ

เรียนรู 

-ประเมินความพึงพอใจ 

 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไปโดย 

นิเทศ กํากับ ติดตามการจดัการเรยีนรูของครแูละครผููชวยอยางเปนระบบและตอเน่ืองมีการนิเทศการจัดการเรียนรูของครูแบบ

กัลยาณมิตร  สรางเครื่องมือเพ่ือนิเทศติดตามการจัดการเรยีนรูของครู  และนําผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ครูและครูผูชวยไดรบัการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู ตามเปาหมายการจัดการศึกษา 

2. ครูและครูผูชวยมคีวามรูความเขาใจในการจัดงบประมาณอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสดุ 

3. ครูไดรับการพัฒนาดานการวิจยัในช้ันเรียนและสามารถทําการวิจัยในสาขาวิชาท่ีตนเองสอนไดอยางถูกตองและสามารถ 

นําผลการวิจัยไปพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง 

 4. มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                  (นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสาวสุกานดา  แกวทองพันธุ) 

            แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

        (นางสาวปยะมาศ  เลศิความเพียร 

 รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

 (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

       หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ   ไมอนุมัต ิ   อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารงานบุคคล 

โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 7 ครูและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการพัฒนาใหมสีมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ี การวิจัย  การสรางสรรคนวัตกรรม  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 2.2, ขอท่ี 2.4 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  6  วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข  สาระท้ังหลายท่ีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติดังกลาวแทบทุกมาตรา  นําไปสูการปฏิรูปการเรียนรู  จึงจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ครูตองเขาใจและตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตน  

ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  และเกิดผลสืบเน่ืองตอการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหครูตระหนักในบทบาทหนาท่ี  ภาระงาน  และพัฒนาศักยภาพเขาสูความเปนครูมืออาชีพตามเกณฑมาตรฐาน 

      วิชาชีพ 

2.2 เพ่ือสนับสนุนรวมกันวางแผนยุทธศาสตรในการปฏริูปการเรียนรูใหมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอการจัดการเรียน 

      การสอนในทุกรายวิชา 

2.3 เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ 

      การศึกษาแหงชาติ 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียน  จํานวน ……………………………. คน   ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู   จํานวน ………140……………... คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
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3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะและพัฒนาศักยภาพเขาสูความเปนครมูืออาชีพตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ ทําใหบุคลากรทางการศึกษาทราบถึงขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใหบริการ

ได เปนปจจุบัน และสามารถคนหาตรวจสอบขอมูลไดอยางรวดเร็ว ชัดเจน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นายพงษศักดิ์  บัวหุง 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมบรหิารงานบุคคล/ กลุมบริหารวิชาการ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

งานพฒันาบุคลากร       

กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 

การปฏิบติัราชการวทิยฐานะ 

ตลอดปี

การศึกษา  

    ครูพงษศ์กัด์ิ   

 

งานเคร่ืองราช มิ.ย. –ก.ค.62     ครูธีราภรณ์   

กิจกรรมวางแผนอตัรากาํลงัและ 

กาํหนดตาํแหน่ง 

31 มี.ค. 62     ครูพงษศ์กัด์ิ   

ครูธญัทิพย ์  

การลงเวลา ปฏิบติัราชการสรุปและการ

ลาออกจากราชการ 

ตลอดปี

การศึกษา 

  100,000  ครูธีราภรณ์   

การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากรอตัราจา้ง 1 เม.ย.62     ครูธญัทิพย ์  

จดัทาํระเบียบประวติัและบาํเหน็จ

ความชอบ 

1-30 ก.ย.62     ครูพงษศ์กัด์ิ   

 

กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จดัทาํผลงานวชิาการเพ่ือเล่ือน 

วทิยฐานะ (PA) 

ก.ย.62     ครูธีราภรณ์   

กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรใหมี้ขวญักาํลงัใจ  

(วนัเกียรติยศ)  

-พิจารณาคดัเลือกครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาดีเด่นดา้นต่าง ๆ และกลุ่มงาน 

-มอบรางวลั โล่หรือเกียรติบตัร 

-ประกาศเชิดชูเกียรติ 

- ตอ้นรับครูใหม่ 

- ส่งครูยา้ย 

1 กรกฎาคม 

2562 

   

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพงษศ์กัด์ิ   

ครูธญัทิพย ์ 

งานแนะ

แนว 

กลุ่มบริหาร

ทัว่ไป 

 

 

จดัจา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 1 ต.ค.61- 

30 ก.ย.62 

  720,000  ครูพิทกัษ ์  

จดัจา้งครูและบุคลากร 1 ต.ค.61- 

30 ก.ย.62 

  6,250,000   

จดัอบรม/สมัมนา/ประชุมเชิงปฏิบติัการ/      ครูพงษศ์กัด์ิ   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

ศึกษาดูงานใหแ้ก่บุคลากร 

- ศึกษาดูงานภายใน – ภายนอกประเทศ 

-อบรมสมัมนาก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 

- อบรมสมัมนาก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 

 

ม.ค.62 

พ.ค.62 

ต.ค.61 

 

43,680 

50,000 

50,000 

 

 

ครูธญัทิพย ์  

กลุ่มบริหาร

ทัว่ไป 

กิจกรรมการประเมินการเตรียมความ

พร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ 

   10,000  ครูพงษศ์กัด์ิ   

ครูธญัทิพย ์  

รวมทั้งส้ิน    7,243,680   

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน  

 1. วางแผนการปฏิบัติงาน 

      2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ 

 3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

    4. เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

   8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

 1. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานใหแกบุคลากรอยางนอยปละ 3 ครั้ง 

         2. ประกวดครดูีเดนประเภทตางๆ เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

         3. สํารวจความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา  

         4. จัดทําเอกสารบริการบุคลากรทางการศึกษา 

         5. สรุปผล, ติดตามประเมินผล 

 

8.3 การติดตามและประเมินผล ©  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. งานพัฒนาบุคลากร 

1.1 กิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพใน

การปฏิบัตริาชการวิทยฐานะ 

ครูรอยละ 100 พอใจกิจกรรม

เสรมิสรางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการวิทยฐานะ 

 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.2 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ครูรอยละ 100 พอใจในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน 

เครื่องราช 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.3 กิจกรรมวางแผนอัตรากําลังและ

กําหนดตําแหนง 

ครูรอยละ 100 พอใจในการ

วางแผนอัตรากําลัง 
สอบถาม แบบสอบถาม 

1.4 การลงเวลา ปฏิบัติราชการสรปุและ ครูรอยละ 100 พอใจในการลง สอบถาม แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

การลาออกจากราชการ เวลาปฏิบัติราชการสรุปและการ

ลาออกจากราชการ 

1.5 การสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากร

อัตราจาง 

กลุมงานตางๆ รอยละ 100 พอใจ

ในการบรรจุแตงตั้งบุคลากรอัตรา

จาง 

สํารวจ แบบสํารวจ 

1.6 จัดทําระเบียบประวัติและบําเหน็จ

ความชอบ 

ครูรอยละ 100 พอใจในการลง

เวลาจัดทําระเบียนประวัติและ

บําเหน็จความชอบ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. กิจกรรมสงเสริมครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จัดทําผลงานวิชาการเพ่ือ

เลื่อนวิทยฐานะ (PA) 

รอยละ 95 ของครูท่ีไดรับการ

เลื่อนวิทยฐานะ การสอบถาม 

การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

3. กิจกรรมสงเสริมบุคลากรใหมีขวัญ

กําลังใจ(วันเกียรตยิศ)  

-พิจารณาคดัเลือกครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดีเดนดานตางๆและ 

กลุมงาน 

- มอบรางวัลโลหรือเกียรติบัตร 

- ประกาศเชิดชูเกียรต ิ

- ตอนรับครูใหม, สงครูยาย 

รอยละ 90 ครูมีขวัญกําลังใจใน

การทํางาน 

การสอบถาม 

การสัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดจางเจาหนาท่ีรักษา 

ความปลอดภัย 

ครู,ผูปกครองและผูมาติดตอ

ราชการรอยละ 90 พอใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5. จัดจางครูและบุคลากร ทุกกลุมสาระฯและทุกกลุมงานมี

ครูและบุคลากรเพียงพอ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

6. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานใหแกบุคลากร 

- ศึกษาดูงานภายใน – ภายนอก

ประเทศ 

- อบรมสัมมนากอนเปดภาคเรียนท่ี 1 

- อบรมสัมมนากอนเปดภาคเรียนท่ี 2 

รอยละ 90 ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการอบรม 

จากบันทึกแบบรายงานการ

ไปอบรม/สมัมนา 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ 

7. กิจกรรมการประเมินการเตรียมความ

พรอมและพัฒนาอยางเขม 

ครูผูชวยรอยละ 100 ไดรับการ

ประเมิน 
จากแบบประเมิน แบบสัมภาษณ 
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8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

 นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด พัฒนาปรบัปรุงแกไข ผลงานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพเขาสูความ

เปนครูมืออาชีพ 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     9.1 ครูไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพ่ือการจัดการเรยีนอยางมีคณุภาพ 

    9.2 ครูและบุคลากรเขาใจในการใชจายงบประมาณและเกิดประโยชนสูงสุด 

   9.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและใชหลักการบริหารอยางถูกตอง 

    9.4 บุคลากรไดรับบรกิารเก่ียวกับขอมูล บริการไดอยางรวดเรว็ และการปฏิบัติงานเปนไปอยางเปนระบบ และนําไปใชอยางถูกตอง

และมีประสิทธิภาพ เปนไปตามแนวเดียวกัน 

 

 

10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                         (นายพงษศักดิ์   บัวหุง) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

         (นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ) 

   หัวหนางานแผนงานกลุมบรหิารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

            (นายพงษศักดิ์   บัวหุง)                        

รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย  สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

  (นายประวัติ สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สพฐ.  

 ขอท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ขอท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธของ สพม.2   

 ขอท่ี 1 สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรยีนใหเปนไปตามเปาหมายทางการศึกษาและตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคัญตามมาตรฐานสากล 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 6 หลักสตูรสถานศึกษาไดรับการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนการสอนท่ีมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญจัดการวัดผลและ

ปะเมินผลท่ีมีคณุภาพ 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา  โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 1.1(1, 2, 5) 

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 3  
  

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรท่ีโรงเรียนเปนผูจัดทําข้ึนโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551  ซึ่งถือวาเปน

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ  เปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนใหมีท้ังความรู ทักษะ ความสามารถระดับมาตรฐานสากล มีความเปนเลิศทางวิชาการกาวหนาทางเทคโนโลยีมีสิ่งแวดลอมท่ีดี             

มีคุณธรรม  รักความเปนไทย  ดํารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอยางเปนสุข จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกระบวนการนิเทศ  ติดตาม 

ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กลุมบริหารวิชาการจึงดําเนินการใหมีโครงการวิจัยและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

2.2 เพ่ือสนับสนุนใหมีการปรับปรงุและจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางและศักยภาพของ 

ผูเรยีน ทองถ่ิน และเปนหลักสูตรของโรงเรียนท่ีมรีะดับมาตรฐานในระดับสากล 
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3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียน จํานวน  2,731 คน    ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู จํานวน 140 คน     อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2. มีการปรับปรุงและจดัทําหลักสตูรสถานศึกษาใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางและศักยภาพของผูเรยีน  

ทองถ่ิน และเปนหลักสูตรของโรงเรียนท่ีมีระดับมาตรฐานในระดับสากล 

4. . ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรต ิ

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระ 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จํานวนเงนิที่ได้รับจัดสรร  

ผู้รับผดิชอบ เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

กิจกรรมวจิยัและพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา 

1 ต.ค.61 – 

31 มี.ค.62 

    ครูจีรนนัท ์  

กิจกรรมจดัทาํประมวลรายวชิาทุกรายวชิา 1 มี.ค. 62 – 

31 ก.ค.62 

    ครูจีรนนัท ์  

การประเมินหลกัสูตรสถานศึกษา มี.ค.62     ครูจีรนนัท ์  

รวมทั้งส้ิน       

 

8.วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

 1.ประชุมคณะกรรมการรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและรับผิดชอบ 

            3. กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

 4. การวัดและประเมินการจัดกิจกรรม 

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

กิจกรรมท่ี 1 วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 

1.2. ประชุมกําหนดหลักสตูรสถานศึกษา 

1.3. คณะกรรมการดําเนินงานออกแบบการวิจัยหลักสตูร 

1.4. ประชุมสรุปการดําเนินงาน จดัทําเปนรูปเลม 

1.5 ติดตาม ประเมินผล การใชหลกัสูตร 

1.6 ใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสตูรควบคูกับการประเมินผล 
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กิจกรรมท่ี 2 จัดทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชา 

2.1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 

2.2. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 

2.3.ทําบันทึกขอความใหกลุมสาระการเรียนรูดําเนินการจัดทําการจดัทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชาของแตละกลุมสาระ

สงตามกําหนด 

2.4. คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมการจดัทําประมวลรายวิชาทุกรายวิชาจากกลุมสาระการเรยีนรูจัดทําเปนเลม 

2.5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. กิจรรมวิจัยและพัฒนา

หลักสตูรสถานศึกษา 

รอยละ 93 ของโรงเรียนมี

หลักสตูรการจัดการเรยีนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั

อยางมีประสิทธิภาพเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

-นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตร 

-ประเมินการใชหลักสตูร 

- วิจัยการใชหลักสตูร 

-รายงานการใชหลักสูตร 

-แบบประเมินการใชหลักสูตร 

2. กิจกรรมจดัทําประมวล

รายวิชาทุกรายวิชา 

รอยละ 92 ของกลุมสาระฯ ท่ีมี

การเปลีย่นแปลงรายวิชา 

-นิเทศ ติดตาม 

 

-แบบนิเทศติดตาม  

3. การประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 

รอยละ 89 ของนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุม

สาระการเรียนรูเฉลีย่ในระดบั 

2.5 

-ประเมินการใชหลักสตูร 

 

-รายงานการใชหลักสูตร 

-แบบประเมินการใชหลักสูตร 

-แบบนิเทศติดตามการใชหลักสูตร 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

1. ดานการบริหารหลักสตูรสถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

2. ดานการใชหลักสตูรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. ดานการสงเสรมิสนับสนุนการใชหลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

4. ดานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มผีลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสดุ 

5. ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มผีลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสดุ 

6. มีการใชกระบวนการวิจยัและพัฒนาหลักสตูรอยางตอเน่ือง 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            1. หลักสตูรสถานศึกษามีเปนสากลหลากหลายเหมาะสมกับความแตกตางและศักยภาพของผูเรียน อีกท้ังสอดคลองกับบริบทของ 

ทองถ่ินและหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551   

 2. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาการเรยีนการสอน 

4.นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตน 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                       (นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

          (นางสาวสุกานดา  แกวทองพันธุ) 

             แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

        (นางสาวปยะมาศ  เลศิความเพียร) 

   รักษาการในตําแหนง รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

               (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

           หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ   ไมอนุมัต ิ   อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารงบประมาณ 

ชื่อ โครงการพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจโดยบริหารโรงเรียนเปนฐาน  (SBM) 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.  

                 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

                 ขอท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการ 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2 

                 ขอท่ี 2 สงเสริมใหสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

                 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธของโรงเรียน   

                 ขอท่ี 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศกึษา 

       ขอท่ี 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภบิาล เนนกระบวนการมสีวนรวม 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน   

                ขอท่ี 8. การบริหารและจัดการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคณุภาพในสถานศึกษาท่ี

เขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

                 ขอท่ี 9. สรางภาคีเครือคายเพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรยีนและ

ชุมชนกับทุกภาคสวน 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ          งานประจํา      โครงการใหม    โครงการตอเน่ือง     

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

    การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล     ดานบริหารจดัการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  

    

1. หลักการและเหตุผล   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตราท่ี 39 (3) วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ท้ัง

ดานบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป  ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตองไดรับการกระจายอํานาจใหสวนราชการยึดหลักการดําเนินงาน  6 ประการ  สถานศึกษาจัดอยูประเภทหน่ึง คือ มีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก   สมศ. ทุกมาตรฐานอยูในเกณฑดี  มีความพรอมในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมุงการมีสวนรวมของชุมชน

และผูท่ีเก่ียวของ  มุงใหเกิดผลสําเร็จของสถานศึกษา  ใหมีความเขมแข็ง  เพ่ิมความคลองตัวในการดําเนินการกระจายอํานาจท้ัง 4 ดาน คือ  

8  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและกลุมบริหารท่ัวไป  เพ่ือใหสถานศึกษาเกิด  การเปลี่ยนแปลงอํานาจ

หนาท่ีในการบริหารหารศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

     2.1 เพ่ือสงเสรมิความรวมมือระหวางสถานศึกษา บาน องคกรทางศาสนา และหนวยงานตาง ๆ 

     2.2 เพ่ือสนับสนุนใหสถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ 

       2.3 เพ่ือใหสถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

       2.4 เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือพัฒนาใหครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 

3.  เปาหมาย  

3.1 เปาหมาย0เชิงปริมาณ  

 นักเรียน  จํานวน …………2,731……... คน   ผูปกครอง จํานวน ……………………………. คน 

  ครู  จํานวน ………  140…………  คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2 เปาหมาย0เชิงคุณภาพ  

          1. ครูพัฒนาสมรรถนะของตนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  ท้ังยังมีความรู0ความเขาใจใน 

0เรื่องบประมาณ สามารถจัดสรรและใชงบประมาณไดอยางมีประสทิธิภาพและคุมคา 

0           2. ครูมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ0 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ   รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ   คณะกรรมการสถานศึกษา / กลุมบริหาร /กลุมสาระการเรยีนรู/งาน 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืนๆ 

 

การบริหารและการจดัการศึกษา

รองรับการกระจายอาํนาจ 

- ประชุมการกาํกบัสนบัสนุน

ส่งเสริม กิจการสถานศึกษา 

 1) ประชุมคณะครูอยา่งนอ้ย 

เดือนละ 1 คร้ัง 

 2) ประชุมหวัหนา้กลุ่มงาน ฝ่าย 

บริหาร 

 3) ประชุมหวัหนา้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ทุกสปัดาห์ 

1 ต.ค. 61 –  

30 ก.ย. 62 

ตลอดปี

การศึกษา 

    ฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม

พฒันาสถานศึกษา 

กิจกรรมการประชุม สมัมนา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

- เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเขา้ร่วมประชุม/สมัมนา 

 

 

 

 

 

กนัยายน 

มกราคม 

  10,000  ฝ่ายบริหาร 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 

ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน

รายหัว 

เงนิอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืนๆ 

 

อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อไป 

- ภาคเรียนที 1 เดือนกนัยายน 

- ภาคเรียนที 1 เดือนมกราคม 

รูปแบบการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

ของงาน 

- มีการจดัสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/

กิจกรรม 

1 ต.ค. 61 – 

30 ก.ย. 62 

    ฝ่ายบริหาร 

การตรวจสอบและถ่วงดุล 

- กิจกรรมควบคุมภายใน 

1 ต.ค. 61 –  

30 ก.ย. 62 

    ฝ่ายบริหาร 

รวม    10,000   

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

   8.1  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและรับผิดชอบ 

   8.2  กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

   8.3  เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

8.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

  8.2. การบริหารและการจดัการศึกษารองรับการกระจายอํานาจ จัดประชุมกํากับสนับสนุนสงเสรมิกิจการสถานศึกษา 

  8.3 คณะกรรมการสถานศึกษารวมพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมประชุม สมัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

            8.4 รูปแบบการบริหารท่ีมุงผลสมัฤทธ์ิของงาน มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

8.5 การตรวจสอบและถวงดุล จดักิจกรรมควบคุมภายใน 

  8.6 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวบรวมเผยแพรผลงาน 

   8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. กิจกรรมการบริหารและการ

จัดการศึกษารองรับการกระจาย

อํานาจ 

- ประชุมการกํากับสนับสนุน

สงเสริม กิจการสถานศึกษา 

รอยละ 96 ของสถานศึกษามี

การกระจายอํานาจและการ

บริหารและการจัดการศึกษา 

- การตรวจสอบ 

- แบบบันทึก 

 

- คําสั่งแตงตั้ง 

- บันทึกการประชุม 

 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา

รวมพัฒนาสถานศึกษา 

รอยละ 96 ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ี

- การตรวจสอบ 

- แบบบันทึก 

- คําสั่งแตงตั้ง 

- บันทึกการประชุม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

- กิจกรรมการประชุม สัมมนา

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

เขารวมพัฒนาโรงเรียน   

3.รูปแบบการบริหารท่ีมุง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

- มีการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรตามแผนงาน

โครงการ/กิจกรรม 

รอยละ 96 ไดรับการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร

ตามแผนงาน โครงการ/

กิจกรรม 

การประเมินความสําเร็จของ

แผนงาน/โครงการ 

- แบบสรุปผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 

 

4. การตรวจสอบและถวงดลุ 

- กิจกรรมควบคมุภายใน 

รอยละ 96 มีการติดตาม 

ตรวจสอบการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม และ

แผนการควบคมุการบริหาร

ความเสีย่ง 

การตรวจสอบ - คําสั่งแตงตั้ง 

- สรุปบันทึก 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รกัษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไป 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ครูไดรับการพัฒนาใหมีความรู  ความเขาใจในการจดักิจกรรมการเรยีนรูตามเปาหมายการจัดการศึกษา 

9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการจัดงบประมาณอยางคุมคา  เกิดประโยชนสูงสุด 

9.3 โรงเรียนมกีารกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษา 

9.4 โรงเรียนมีการบริหารเชิงกลยทุธและใชหลักการมีสวนรวม        
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                                                             (นางสาวอารีรัตน  พูลเจริญ) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสาวกนกลักษณ  แปงปางใส) 

           แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 

 

ลงช่ือ ................................................................. ผูพิจารณาโครงกา 

                   (นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

              รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

 (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

 รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

  (นายประวัติ  สุทธิประภา)  

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารงบประมาณ    งานแผนงานและสารสนเทศ 

โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สอดคลองกับกลยุทธ สพฐ.   
 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ขอท่ี  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2   

 ขอท่ี 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

 ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 ขอท่ี 6 สงเสริมใหโรงเรียนจดัการศึกษาเพ่ือเสรมิสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน  

 ขอท่ี 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภบิาลเนนกระบวนการมีสวนรวม 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน  

 ขอท่ี 8. การบริหารและการจดัการศึกษาอยางเปนระบบตามหลักธรรมาภิบาล มรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ท่ีเขมแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและแหลงเรยีนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม      โครงการตอเน่ือง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ําหนาทางความคดิ, ผลิตงานอยางสรางสรรค)  

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล    ดานบริหารจดัการดวยระบบคุณภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ขอท่ี  2.1, 2.2, 2.3 

  

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาในปจจุบันมีบทบัญญัติใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือใหทุกโรงเรียน มี

ศักยภาพเปนท่ียอมรับและศรัทธาของผูปกครอง   สํานักงานประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดใหโรงเรียนมีการประเมินคุณภาพท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา โดยกําหนดตัวช้ีวัดตาง ๆ  ซึ่งท้ังผูบริหาร ครูและนักเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษา    ตองผานการประเมิน        

จึงเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีตองจัดทําโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน   

 

2. วัตถุประสงค 

 2.1   เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกฝาย รับการประเมินท้ังภายในและภายนอก 

 2.2   เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามกีารประกันคณุภาพภายในและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ

      การศึกษาจากภายนอก 

 2.3   เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา ครู ใหไดมาตรฐาน 

 2.4   เพ่ือใหขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเปนปจจุบัน และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได 

 

 



หนา   216 

 

3. เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

1.  มีรายงานการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาประจําปของโรงเรียนจาํนวน 50 เลม 

2.  มีการจัดทําสารสนเทศประจําป จํานวน 10 เลม 

3. มีการจัดทําเลมสารสนเทศพ้ืนฐานประจําป จํานวน 25 เลม 

4.  ครูและบุคลาการทางการศึกษามีสวนรวมในการทําโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100% 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 1.  โรงเรียนผานเกณฑการประเมนิคุณภาพภายในอยูในระดับดีข้ึนไปทุกมาตรฐาน 

 2.  ครูและบุคลาการทางการศึกษาเขาใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.  มีขอมูลสารสนเทศใหผูเก่ียวของไดรับทราบขอมลูสถิติตางๆ 

 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษานําขอมูลสาสนเทศใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววิชณี  เปรมประยูร   

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ กลุมบรหิาร/งาน/กลุมสาระการเรียนรูทุกกลุม 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1.การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

ตลอดปี

การศึกษา 

    ครูวชิณี 

2.วเิคราะห์มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ต.ค. 61   1,200  ครูวชิณี 

3.การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา / ธรรมนูญของ

สถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

พ.ย. 61     ครูวชิณี 

4.การจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา 

พ.ย. – ธ.ค. 

61 

    ครูวชิณี 

5.การจดัทาํเล่มแผนพฒันาการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

ม.ค. 62     ครูศิรธนัย ์

6.การจดัทาํเล่มธรรมนูญ  ม.ค. 62     ครูศิรธนัย ์

7.การจดัทาํเล่มมาตรฐานการศึกษา  ม.ค. 62   3,000  ครูอธิพงศ ์

8.การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ มี.ค. – เม.ย. 

62 

  5,000  ครูสุนิสา 

9.การจดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็น

รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

มี.ค. – เม.ย. 

62 

  15,000  ครูวชิณี 

10.การจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

มี.ค. 62     ครูอธิพงศ ์
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

11.อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

เร่ืองระบบประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

พ.ค. 62   10,000  ครูวชิณี 

12.การจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

มิ.ย. – ก.ค. 

62 

    ครูวชิณี 

รวมทั้งส้ิน    34,200   

8. วิธีการดําเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

 8.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และรับผิดชอบ 

8.1.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการทํางาน 

8.1.3 เสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบ 

8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D)  

 8.2.1 ประชุมช้ีแจงหลักการประเมินท่ีเปนปจจุบัน 

            8.2.2 การประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

 1.วิเคราะหมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

 3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

 4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 5.การจัดใหมีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 6.การจัดใหมีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 7.การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคณุภาพภายใน 

 8.การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

1. การดําเนินงานตาม 

   แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

   ของสถานศึกษา 

รอยละ 95 มีการนําแผนปฏิบัติการ

ประจําป สูการปฏิบัติตามกรอบ

ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการท่ี

กําหนดไว 

นิเทศ แบบรายงานความกาวหนา 

แบบรายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

2. วิเคราะหมาตรฐานการศึกษา 

    ของสถานศึกษา 

โรงเรียนไดจัดกิจกรรมพัฒนา

โรงเรียนสูมาตรฐานโดยการประเมิน

โครงการใหสอดคลองกับมาตรฐาน 

รอยละ 95 

นิเทศ แบบสอบถาม 

แบบสรุปผลรายงาน 

3. การจัดทําแผนพัฒนาการจัด 

    การศึกษาของสถานศึกษา  /  

รอยละ 95 ไดจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา  / 

นิเทศ  

สอบถาม  

เอกสารการสรุปงาน 

แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

    ธรรมนูญของสถานศึกษา  

    และมาตรฐานการศึกษาของ     

    สถานศึกษา 

ธรรมนูญของสถานศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4. การจัดใหมีการประเมิน   

   คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

   การศึกษาของสถานศึกษา 

นักเรียนและบุคลาการทาง

การศึกษาทุกคนไดจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

แบบสรุปผลรายงาน 

5. การจัดทําเลมแผนพัฒนา 

   การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา  

รอยละ 95 ไดรวมจัดทําเลม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

- - 

6. การจัดทําเลมธรรมนูญ   รอยละ 95 ไดรวมจัดทําเลมธรรมนูญ   - - 

7. การจัดทําเลมมาตรฐาน 

    การศึกษา  

รอยละ 95 ไดรวมจัดทําเลม

มาตรฐานการศึกษา 
- - 

8. การจัดระบบบริหารและ 

    สารสนเทศ 

รอยละ 95 ไดจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ 

นิเทศ   แบบสอบถาม 

แบบสรุปผลรายงาน 

9. การจัดทํารายงานประจําป 

    ท่ีเปนรายงานประเมิน 

    คุณภาพภายใน 

รอยละ 95 ไดจัดทํารายงานประจําป

ท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบประเมิน 

เอกสารการสรุปงาน 

10.การจัดใหมีการพัฒนา 

    คุณภาพการศึกษาอยาง 

    ตอเน่ือง 

รอยละ 95 ไดจัดใหมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

สอบถาม 

สัมภาษณ 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ตอการบริหารจดัการ

การศึกษา                                                                                                                

11. อบรมครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเรื่องระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

รอยละ 95 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดรบัการอบรมเรื่องระบบ

ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

12. การจัดใหมีการติดตาม 

   ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

รอยละ 95 ไดจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

นิเทศ   แบบสอบถาม 

แบบสรุปผลรายงาน 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยัง่ยืนตอไป 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       9.1   สถานศึกษาผานการประเมินภายนอกในระดับดเียี่ยม 

       9.2   โรงเรียนมรีะบบการประกันคณุภาพภายในและสามารถดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคณุภาพ 
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10.การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                     (นางสาววิชณี  เปรมประยูร) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

         หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

                 (นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

        รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                  อ่ืนๆ ........................................................................... 

 

 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสรางการบริหาร ประจําปงบประมาณ 2562 

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุมบริหารท่ัวไป   โครงการตนแบบสุขภาพ 

ชื่อ     โครงการตนแบบสุขภาพ 

สอดคลองยุทธศาสตรของ สพฐ.   

 ขอท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

      ขอท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สอดคลองกับกลยุทธ สพม.2        

 ขอท่ี 2 สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

            ขอท่ี 3 สงเสริมใหครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงเรียน 

             ขอท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             ขอท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารการจดัการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาลเนนกระบวนการมสีวนรวม 

สอดคลองกับจุดเนนของโรงเรียน    

             ขอท่ี 9 สรางภาคีเครือขายเพ่ือการมสีวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน

กับทุกภาคสวน 

ลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจํา     โครงการใหม     โครงการตอเน่ือง 

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

   ผูเรียนมศีักยภาพเปนพลโลก (เปนเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล้ําหนาทางความคิด, ผลิตงานอยางสรางสรรค) 

   การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดานบริหารจัดการดวยระบบคณุภาพ 

สอดคลองกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นพิจารณา ขอท่ี 2.3  

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ทางสถานศึกษาไดเปนแกนนํา นํารองในดานสุขภาพ สุขลักษณะ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะจัดโครงการน้ีข้ึนมา ในดานของ

กิจกรรมมีการออกกําลังกายท้ังครแูละนักเรียน เพ่ือใหนํ้าหนัก สวนสูง อยูในเกณฑปกติและสมดุลกับอายุ เพ่ือสุขภาพท่ีดีเหมาะสมกับ

วัย เพ่ือประสิทธิภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการทํางานตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

            2.1 เพ่ือสรางสมัพันธอันดีระหวางสถานศึกษา นักเรยีน บุคลากร ผูปกครองและชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชน 

            2.2  เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนในเรื่องการออกกําลังกายอยางถูกวิธี 

            2.3 เพ่ือสนับสนุนใหสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผูปกครองและชุมชนไดเล็งเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย และการ

รักษาสุขภาพตอไป  

            2.4 เพ่ือสงเสรมิและสนับสนุนใหนักเรยีน บุคลากร ผูปกครอง และชุมชนเขามามสีวนรวมโครงการและกิจกรรมเก่ียวกับดาน

สุขภาพ ท้ังดานการเลือกรับประทานอาหาร การออกกําลังกายท่ีถูกตองและสม่ําเสมอ 
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3. เปาหมาย 

 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จํานวน ……2,731… คน   ผูปกครอง จํานวน ……………2,731 ……. คน 

  ครู   จํานวน ……140…… คน   อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/ระดบัมาตรฐาน) 

            นักเรียน ครู และนิสิต นักศึกษาและผูปกครองไดมสีวนรวมในโครงการตนแบบสุขภาพ ไดรับทราบขอมลูขาวสาร มีความ

สะดวกในการติดตอประสานงานเขารวมกิจกรรม และมสีวนรวมในการพัฒนาดานสุขภาพ 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวจรรจริา  ฤทธิชัย 

6. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กลุมบริหารงานท่ัวไป 

7. กิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา

ดาํเนินการ 

จาํนวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 

รายหัว 

เงนิ

ครอบครัว

อุปถัมภ์ 

เงนิอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 

เงนิรายได้

สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. อบรมครู เร่ืองสุขภาพ   ตลอดปี

การศึกษา 

     ครูจรรจิรา   

1.1 ค่าจดักิจกรรม     10,000   

1.2.ค่าจา้งวทิยากรอบรม     10,000   

1.3 จดัทาํป้ายไวนิล     15,000   

1.4 ค่าอาหารครูในการ

อบรม 

    10,000   

2. ออกกาํลงักายประจาํ

สัปดาห์ 

ทุกวนัพธุ 

ของแต่ละ

สปัดาห์ 

     ครูจรรจิรา   

2.1 ค่าวทิยากรนาํออกกาํลงั

กายของบุคคลการภายใน

โรงเรียน 

    15,000   

           รวมทั้งส้ิน     60,000   

 

8. วิธีการดําเนินงาน 

  8.1 วางแผน (P)  

          1.ประชุมวางแผนการดําเนินงานแตละกิจกรรม 

          2. แตงตั้งคําสั่งผูเก่ียวของในการดําเนินกิจกรรม 

   8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ (D) 

          1. จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานทีวางไว 

  2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  3. ใหความรวมมือกับโครงการตนแบบสุขภาพ 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(รอยละหรือจํานวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ/

วิจัย/อ่ืนๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.โครงการตนแบบสุขภาพ นักเรียนและครตูามโครงการมี

ผลสัมฤทธ์ิทางดานสุขภาพดีข้ึน 

80%  

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.ออกกําลังกายประจําสัปดาห นักเรียนและครใูหความรวมมือกับ

โรงเรียนอยางดีเยีย่มรอยละ 100 

สัมภาษณ แบบสัมภาษณ 

 

8.4 การพัฒนาตอไป (A) 

             นําผลการประเมินมาวิเคราะหหาขอมูลเพ่ือสรางแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไข รักษาคุณภาพใหยั่งยืนตอไปโดยนําผล

การประเมิน ในดานความสามารถในการดําเนินการตามงาน/ โครงการไดสําเร็จตามวัตถุประสงค มาวิเคราะหหาขอมลูเพ่ือสราง

แนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และผูรับบริการมีความพึงพอใจใหมีความยั่งยืนตอไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             1. นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธอันดี เอ้ือประโยชนแกกันในการเขารวมกิจกรรมตางๆ  

     2. ไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจาก ครู นักเรียน และผูปกครอง ในการพัฒนาการดานสุขภาพและกิจกรรมของโรงเรียน 
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10. การอนุมัติโครงการ 

 

 

ลงช่ือ ..............................................................ผูรับผดิชอบโครงการ 

                    (นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย) 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูเสนอโครงการ 

              (นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย) 

           หัวหนาโครงการตนแบบสุขภาพ    

 

ลงช่ือ ................................................... ผูพิจารณาโครงการ 

             (นางสุรีรัตน   สะสุนทร) 

       รองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ผูตรวจโครงการ 

   (นางสาวศิรธันย สามเชียง) 

        หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

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

(นางสาวอารีรัตน  พูลเจรญิ) 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

ผลการพิจารณาของผูอํานวยการโรงเรียน 

  อนุมัติ                      ไมอนุมัต ิ                 อ่ืนๆ ........................................................................... 

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

 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผูอํานวยการโรงเรยีนสารวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 225 

 

 

แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารทั่วไป    งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ชื่อ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิน่ที่เอื้อต่อการเรียน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.     
 ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้โรงเรียนจดัการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

 ข้อที่ 5 พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน   

 ข้อที่ 8 การบริหารและการจดัการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา

ที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ข้อที่ 9 สร้างภาคเีครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ 

   ชุมชนกับทุกภาคส่วน 

ลักษณะของ งาน / โครงการ  ☐ งานประจ า    โครงการใหม ่    ☐ โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ☐ ผู้เรยีนมีศักยภาพเป็นพลโลก   ☐ การจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.4 

1. หลักการและเหตุผล 
    การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่มีความส าคัญอย่างยิงต่อการส่งเสริมและ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีทั่ง
ร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพท าให้เกิดครู
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาม ีแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และระบบ สาธารณูปโภคภายในโรงเรยีนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกิจกรรมถิ่นสวย 
โรงเรียนงาม ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งนี ้
 
2. วัตถุประสงค ์
         1. เพื่อสนับสนุนใหม้ีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ประหยัด

พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 

 2. เพื่อส่งเสรมิให้มีระบบการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอย่างมรีะบบ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ านวน …………2,731…….คน    ผู้ปกครอง จ านวน…….…2,731……………….…. คน 
  ครู   จ านวน …………140………. คน           อื่นๆ โปรดระบุ …บุคคลภายนอก  5,000…….คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์) 
อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร้อยละ 100 สะอาด ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภยั ประหยัดพลังงานและ                      

ลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนประหยัดพลงังานและลดภาวะโลกร้อน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธนัวา  เดชะศิริ   
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กลุ่มบริหารทั่วไป 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1. จดัประชุมวางแผนงานอาคารสถานท่ีกลุ่ม
บริหารทัว่ไป 

ทุกวนัท่ี 1 
ของ เดือน  
(วนัท าการ) 

    ครูธนัวา   

2. ศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการ
บริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน 

ทุกวนัท่ี 1 
ของ เดือน  
(วนัท าการ) 

    ครูธนัวา   

3. กิจกรรม “ถ่ินสวนสวย โรงเรียนงาม” 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

    ครูธนัวา   

    3.1 จดัซ้ือวสัดุ เคร่ืองมือช่าง และอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  40,000  ครูธนัวา   

   3.2 จดัซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาด 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  150,000  ครูธนัวา   

   3.3 จดัจา้งดูแลสวนหยอ่มของโรงเรียน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  324,000  ครูธนัวา   

   3.4 จดัจา้งก าจดัปลวก 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  50,000  ครูธนัวา   

   3.5 จดัจา้งซ้ือเกา้อ้ี 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

   100,000 ครูธนัวา   

4.  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

    ครูธนัวา   

   4.1  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้      ลานกีฬา 
หอ้งน ้ า – หอ้งสว้ม ซ่อมโตะ๊เกา้อ้ีนกัเรียน  
ปรับปรุงท่อน ้ าประปา ระบบป้องกนัน ้ าท่วม     

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  270,000  ครูธนัวา   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

ตูน้ ้ าด่ืม 
   4.2 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 ต.ค.61 – 

30 ก.ย.62 
  1,000,000  ครูธนัวา   

   4.3 จดัสร้างคลงัคาคลุมทางเดิน(เพ่ิมเติม) 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

   100,000 ครูธนัวา   

   4.4 ปรับปรุงหอ้งอเนกประสงคแ์ละ
หอ้งน ้ าอาคาร 9 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

   100,000 ครูธนัวา   

   4.5 จดัจา้งการเปล่ียนพดัลมหอ้งเรียน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

  100,000  ครูธนัวา   

รวมทั้งส้ิน    1,934,000 300,000  

8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P)  
        8.1 วางแผน (P)  
    1. ส ารวจความต้องการของกลุม่บริหาร / กลุม่สาระ / งานทุกงาน 

               2. ศึกษาปัญหาและความต้องการ 

               3. จัดประชุมการวางแผน งานอาคารสถานท่ีกลุ่มบริหารทั่วไป 

               4. ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
            1) จัดประชุมวางแผน งานอาคารสถานท่ี กลุ่มบรหิารทั่วไป 

2) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรยีน 

3) กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย โรงเรยีนงาม” 

               3.1 จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ เพิ่มเติม พัดลม  สวิทช์ไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

   3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

   3.3 จัดจ้างดูแลสวนหย่อมของโรงเรียน 

   3.4 จัดจ้างก าจัดปลวก 

   4)  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและบรเิวณโรงเรียน 
               4.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้   ลานกีฬา ห้องน้ า – ห้องส้วม  

                     ซ่อมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  ปรับปรุงท่อน้ าประปา ระบบป้องกันน้ าท่วม ตู้น้ าดื่ม 

   4.2 ซ่อมและดแูลเครื่องปรับอากาศ 

   4.3 จัดสร้างหลังคาคลุมทางเดนิ 

   4.4 ปรับปรุงห้องอเนกประสงคแ์ละห้องน้ าอาคาร ๙ 

   4.5 จัดจ้างการเปลี่ยนพัดลมห้องเรียน 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กจิกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. จัดประชุม วางแผน งาน
อาคารสถานท่ี กลุม่บริหารทั่วไป 

แผนการท าโครงการ งาน
อาคารสถานท่ี กลุม่บริหาร
ทั่วไปประสบผลส าเร็จ  
ร้อยละ 100 

ตรวจสอบ แบบส ารวจ 

2. ศึกษาปัญหาและความ
ต้องการในการบริหารงานท่ัวไป
ของโรงเรียน 

ปัญหาและความต้องการใน
การบริหารลดน้อยลง  
ร้อยละ 95  

วิจัย แบบสอบถาม 

3. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย 
โรงเรียนงาม” 

บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนมีความสวยงามและ
ได้รับการพัฒนาขึ้น  
ร้อยละ100 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4.  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและ
บริเวณโรงเรียน 

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนเกดิขึ้น ร้อยละ 95 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

          มีอาคารเรียน สถานท่ี สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะส าหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และมี บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู ้

ประหยดัพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. อาคารเรียน สถานท่ี สิ่งแวดล้อมมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ประหยัดพลังงาน                       

และลดภาวะโลกร้อน 

      2. มีระบบการดูแลทีส่ะอาด ปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีดี 

    3. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน 

     4. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา  มีความรู้  ความเข้าใจ  และรู้แนวปฏิบัติ     
ในการลดการใช้พลังงาน  ลดการใช้กระดาษ  และคัดแยกขยะให้ถูกต้องเป็นนิสัย  ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
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10.การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงช่ือ ........................................................ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                           (นายธันวา  เดชะศิริ) 
 
 
ลงช่ือ ..................................................................... ผู้เสนอโครงการ  
                  (นายธันวา  เดชะศิริ) 
       หัวหน้างานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม   

ลงช่ือ .................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
              (นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 

ลงช่ือ ..................................................................... ผู้ตรวจโครงการ 
                (นางศิรธันย์  สามเชียง) 
           หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ .......................................................................... 
                (นางสาวอารีรัตน์  พูลเจรญิ) 
        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

☐  อนุมัติ                    ☐  ไม่อนุมัต ิ                ☐  อื่นๆ ........................................................................... 

 
 

ลงช่ือ ..................................................................... 
(นายประวัติ  สุทธิประภา) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

กลุ่มบริหารทั่วไป งานสัมพันธช์ุมชน 

ชื่อ โครงการโรงเรียนสร้างความสัมพันธก์ับชมุชน 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.          
            ข้อที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2  
            ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรยีนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการศึกษาและตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาตามมาตรฐานสากล 
            ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้ครู นกัเรียน และบุคลาการทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้โรงเรยีนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
            ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภบิาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน    
             ข้อที ่ 3. นักเรียนเป็นผูม้ีคุณลักษณะและทักษะของคนในในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห ์
แก้ปัญหา) 
             ข้อที่ 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รกั
ความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 9 สร้างภาคเีครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
และชุมชนกับทุกภาคส่วน 
ลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   

ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก     การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล 

  ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1.2 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.1, 2.3, 2.5  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2 
 
1. หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 หมวดที่ 4 มาตรา 29   ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลและเอกชนสถาบันตา่งๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ เรียนรู้และกิจกรรม
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ต่างๆร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานงานวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของ
ชุมชน รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่นประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับ สถานศึกษา ด้วยหลักการและเหตผุล
ต่างๆที่กล่าวมา โรงเรียนสารวิทยาเล็งเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกัน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยจึงได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน บุคลากรผู้ปกครองและชุมชน หน่วยงานต่างๆ ได้มสี่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการงานส่งเสริม
ความสัมพันธ์ชุมชน พร้อมกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ของไทย วันส าคัญของชาติ เพื่อร่วมกนัอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และ
กิจกรรมทีส่ืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม รักษาไว้ ซึ่งเอกลักษณข์องไทยเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเ์ห็นคณุค่า
ความเป็นไทย เพื่อเป็นการสรา้งความ สัมพันธ์อันดรีะหว่างสถานศกึษา นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมกิจกรรมที่
ทางสถานศึกษาจัดขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อสร้างสมัพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรยีน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชน 
            2.2 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนในเรื่องมารยาทท่ีดีงามของไทยรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคญัต่างๆให้คงอยูเ่รื่อยไป 
            2.3 เพื่อสนับสนุนใหส้ถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเห็นคณุค่าของความเป็นไทยเพื่อเข้าร่วมอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมเนียมประเพณีและปฏิบัติสบืทอดต่อไป  
            2.4 เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักเรยีน บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานตา่งๆเข้ามามสี่วนร่วมโครงการและ
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณตี่างๆ รวมทั้งวันส าคัญของไทย 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียน  จ านวน ……2,731… คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………2,731 ……. คน 
   ครู   จ านวน ……140…… คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
            นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครองโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครวั
อุปถัมภ์)ชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 25,000 คน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานเข้าร่วมกจิกรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพัชรีย์  สว่างวงษ ์
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กลุ่มบริหารทั่วไป 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิครอบครัว 
อุปถัมภ์ 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

1.โรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัว
อุปถัมภ์) 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

     ครูวนสันนัท ์

1.ทุนการศึกษาตามโครงการ 
สพฐ. 

  455,000     

2.เสริมสร้างโอกาสศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรมและหนา้ท่ีพลเมือง
ของไทย 
 

  65,000     
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิครอบครัว 
อุปถัมภ์ 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

เงนิอ่ืน ๆ 

3.ประสานการจดัการเรียนการ
สอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

  130,000     

4.การจดัสอนเสริมนกัเรียนเพื่อ
เพ่ิมพนูทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

  65,000     

5.การจดักิจกรรมเก่ียวกบัจิต
อาสาและรับผิดชอบต่อสงัคม 

  65,000     

6.กิจกรรมส่งเสริมความมี
คุณธรรมจริยธรรม 

  68,055     

7.ประสานการดูแลความเป็นอยู่
และค่าใชจ่้ายต่างๆ 

  390,000     

2. ชมรมหน่วยงานย่าน
พหลโยธิน 

1 ต.ค.61 -
30 ก.ย.62 

     ครูพชัรีย ์  

2.1 กิจกรรมงานสมัพนัธ์ชุมชน      30,000  
2.2 กิจกรรมสืบสานประเพณี
ไทยสร้างสมัพนัธ์ชุมชน 

    15,000   

3. ศูนย์การเรียนมหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 

1 ต.ค.61 -
30 ก.ย.62 

    10,000 ครูวนสันนัท ์

รวมทั้งส้ิน   1,238,055  15,000 40,000  
 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  

 1 กิจกรรมสานสัมพันธก์ับชมุชน  

           1. ด าเนินงานตามโครงการนักเรยีนโครงการโรงเรียนอุปถมัภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) 

           2. เข้าร่วมงานกับชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน 

           3. ด าเนินงานของศูนย์การเรยีนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  

          1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 

 2. ประชุมคณะกรรมการเตรยีมจดักิจกรรม 

 3. ให้ความร่วมมือกับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 

 4. ให้ความร่วมมือกับชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน 

 5. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การเรียนมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.โครงการโรงเรียนอุปถมัภ์
(ครอบครัวอุปถัมภ์) 

นักเรียนตามโครงการมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
80% และสามารถปรับตัวเข้า
กับสังคมได ้

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.ชมรมหน่วยงานย่าน
พหลโยธิน 

สมาชิกชมรมหน่วยงานย่าน 
พหลโยธินให้ความร่วมมือกับ 
โรงเรียนอย่างดีเยีย่ม 
ร้อยละ 100 

สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

3.ศูนย์การเรียน
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ศูนย์การเรียน
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ได้รับการบริการด้านอาคาร
สถานท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 

สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

             น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน าผล
การประเมิน ในด้านความสามารถในการด าเนินการตามงาน/ โครงการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์ มาวิเคราะห์หาข้อมลูเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และรักษาคณุภาพของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู ้ และการให้บริการแก่ชุมชน และ
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจให้มีความยั่งยืนต่อไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี เอือ้ประโยชน์แก่กันในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
     2. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิง่จากโครงการโรงเรยีนอุปถัมภ์ และชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน 
     3. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิง่จากศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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10. การอนุมัติโครงการ 
 
 

      ลงช่ือ ....................................................ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
                            (นางสาวพัชรี สว่างวงษ์) 
 
 
    ลงช่ือ ...................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวพัชรี สว่างวงษ์) 
                หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน 

ลงช่ือ ................................................... ผู้พิจารณาโครงการ 
             (นางสุรีรัตน์  สะสุนทร) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

    ลงช่ือ .......................................................ผูต้รวจโครงการ 
              (นางสาวศิรธันย์  สามเชียง)              
          หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

ลงช่ือ .................................................................. 
                 (นางสาวอารีรัตน์  พูลเจรญิ) 
           รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการโรงเรียน 

☐ อนุมัต ิ                   ☐ ไม่อนุมัต ิ                ☐ อื่นๆ ............................................... 

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

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนสารวิทยา 
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คําส่ังโรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี 379 / ๒๕61 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 
....................................................... 

ดวยกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 39 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมและมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖2 
ดังนี้ 

๑.คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑.๑ นายประวัติ สุทธิประภา ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุรีรัตน  สะสุนทร รองประธานกรรมการ 
๑.3 นายดุสิต ขจรภัย กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 
1. กําหนดกรอบ/นโยบายเพ่ือพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 25๖2 
2. ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการใหดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย 

๒. คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ 
 2.1 นางสาวศิรธันย  สามเชียง ประธานกรรมการ 
 2.๒ นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายวรางค  สุจริต  กรรมการ 
 2.4 นางสาวพรประภา ชัยนา  กรรมการและเลขานุการ         
 2.5 นางสาวสุภาพ  สหุนัยต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
หนาท่ี 

๑. ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
๒. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  

 ๓. จัดเตรียมขอมูล จัดทําเอกสาร จัดทําเครื่องมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและอุปกรณท่ีจําเปน 
 ๔. ประสานงาน ติดตามกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งานและผูรับผิดชอบโครงการ 
  ในการดําเนินงานตามโครงการ 

/๕. บันทึก… 
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 ๕. บันทึก รวบรวม และจัดทําขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๖. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธและเผยแพร 
 ๗. นําเสนอตอฝายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสารวิทยา 
 ๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 

๓. คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งาน 
 ๓.๑ นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 3.2 นางสาวปยะมาศ เลิศความเพียร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 3.3 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 3.4 นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
 3.5 นางสาววิภา  มณีเนตร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 3.6 นายพงษศักดิ์  บัวหุง  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 3.7 นายพิทักษ  ชินสีห  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
 3.8 นายศุภวัฒน  คัมภิรานนท ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

 3.9 นางสาวนภวรรณ นาคอุไร  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 ๓.10 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 3.11 นายธันวา  เดชะศิริ  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
 3.12 นางสาวพัชรีย  สวางวงษ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป  
 3.13 นางดรุณี     ลี้สกุล  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 3.14 นางสาววิชณี  เปรมประยูร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 3.15 นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 3.16 นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๓.17 นางวัลวิภา  เพ็งประสพ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 3.18 นางสาวธัญทิพย         อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ๓.19 นายธีระวัฒน  สีหาบุญลี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ          
 ๓.20 นายพีระชาติ  ศรีมหันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
 ๓.21 นางสาวธันยชนก อรัญญิก  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ๓.22 นายจตุพร  ใจหาญ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
 ๓.23 นางสาวเสาวลักษณ สภานนท หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
 ๓.24 นางสาววนัสนันท คําแสน  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๓.25 นางสาววิภาภร    อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว 
 ๓.26 นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  หัวหนางานหองสมุด 
 ๓.27 นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล 
 3.28 นางสาวศิรธันย สามเชียง หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 
 ๓.29 นางสาวธีราภรณ ผลกอง  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED  
 ๓.30 นางสาวขนิษฐา    ผลาธัญญะ หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP 
 3.31 นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาจีนเขมขน 

 3.32 นางสาวสุณิสา  สอาดศรี  หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาเกาหลี 
 3.33 นายเดียร  สุขเพ็ชรี  หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาญี่ปุน 

/3.34 นายพงษศักดิ์… 
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 3.34 นายพงษศักดิ์  บัวหุง  หัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลย ี
 3.35 นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง หัวหนาโครงการหองเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 3.36 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  หัวหนาหลักสูตรหองเรียน STEM 
 3.37 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย หัวหนาหลักสูตรหองเรียน EIS 

หนาท่ี 
 ๑. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 ๒. จัดระบบขอมูลสารสนเทศความตองการและความจําเปนของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 ๓. ชวยเหลือประสานงานในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามสรุปประเมินผล   

  งาน/โครงการ ของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
 ๔. สรุปผลการดําเนินงานของ งาน/โครงการ ของกลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 

๔.คณะกรรมการงานแผนงานของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน 
 ๔.1 นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 
 ๔.2 นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
 ๔.3 นางสาวประวิดา จันที แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 
 ๔.4 นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 
 ๔.5 นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 ๔.6 นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ แผนงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 ๔.7 นางสาววนิดา หลากจิตร แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 ๔.8 นายวิชิต  จีนพวด  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  

 ๔.9 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 ๔.10 นายณัฐพล ม่ันเรือง แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ๔.๑1 นางสาววีนฐัดา แกวโท แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
 ๔.๑2 นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 ๔.๑3 นายสิทธิชัย จันทะนะ แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 ๔.14 ส.อ.หญิงปาริชาติ  หมดมณทิล แผนงานงานแนะแนว 
 ๔.15 นายธีรวุฒ ิ เพ็ญบุญ แผนงานงานหองสมุด 
 ๔.16 นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข  แผนงานงานทะเบียนวัดผล 
 ๔.17 นางสาวศิรธันย สามเชียง แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ 
 ๔.18 นางสาวขนิษฐา    ผลาธัญญะ แผนงานโครงการหองเรียนพิเศษ MEP 
 ๔.19 นางสาวธีราภรณ ผลกอง แผนงานโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED 
 4.20 นางสาวธนิสราภู ไพบูลย แผนงานโครงการหองเรียนภาษาจีนเขมขน 

 4.21 นางสาวสุณิสา สอาดศรี แผนงานโครงการหองเรียนภาษาเกาหลี 
 4.22 นายเดียร สุขเพ็ชรี แผนงานโครงการหองเรียนภาษาญี่ปุน 

 4.23 นายพงษศักดิ์ บัวหุง แผนงานโครงการหองเรียนเทคโนโลย ี
 4.24 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา แผนงานหลักสูตรหองเรียน STEM 

 4.25 นางสาวพรพิมล จงรักวิทย แผนงานหลักสูตรหองเรียน EIS 
 

/หนาท่ี... 
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หนาท่ี 
 ๑. จัดทําโครงการและกิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ ๒๕62 
 ๒. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน ตามโครงการและกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ โดยกําหนดวัน/เดือน/ป  
     ท่ีชัดเจน 
 ๓. ประสานแผนการดําเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน ปงบประมาณ ๒๕62 
 ๔. รายงานความกาวหนาการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕62 
 ๕. สรุปผลการดําเนินงานของงาน/โครงการ กลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน  
 ๖. ประสานงานและจัดทําแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย                          
และมีประสิทธิภาพ 

  ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี   6  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 
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คําส่ังโรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี 515 / ๒๕61 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕62 

....................................................... 
ดวยกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการ
ตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 
(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมและ
มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม งานแผนงานและสารสนเทศไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรร
ทรัพยากร ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ณ หองโสตทัศนศึกษา และวันท่ี 8 กันยายน 2561 ณ                         
หอประชุมรัชมงคล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการท่ีปรึกษา      
๑.๑ นายประวัติ สุทธิประภา  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสุรีรัตน  สะสุนทร  รองประธานกรรมการ 
๑.3 นายดุสิต ขจรภัย  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 
1. กําหนดกรอบ/นโยบายเพ่ือพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 
2. ควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาในการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการใหดําเนินไปดวยความ

เรียบรอย 
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.1 นางสาวศิรธันย  สามเชียง ประธานกรรมการ 
 2.๒ นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท รองประธานกรรมการ 
 2.3 นางสาวพรประภา ชัยนา  กรรมการ 
 2.4 นายวรางค  สุจริต  กรรมการ 
 2.5 นางสาวสุภาพ  สหุนัยต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
หนาท่ี 

๑. ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียน เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
๒. วิเคราะหและประสานงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  

 ๓. จัดเตรียมขอมูล จัดทําเอกสาร จัดทําเครื่องมือการจัดทําแผนปฏิบัติการและอุปกรณท่ีจําเปน 
/4. ประสานงาน... 
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 ๔. ประสานงาน ติดตามกลุมบริหาร/กลุมสาระการเรียนรู/งาน และผูรับผิดชอบโครงการ 
  ในการดําเนินงานตามโครงการ 
 ๕. บันทึก รวบรวม และจัดทําขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการ/ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๖. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธและเผยแพร 
 ๗. นําเสนอตอฝายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสารวิทยา 
 ๘. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 

 3. คณะกรรมการดําเนินงานวางแผน งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
กลุมบริหารวิชาการ 

๑. นางสุรีรัตน   สะสุนทร ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ/ 

      หัวหนางานทะเบียนวัดผล 

๓. นางสาวปยะมาศ  เลิศความเพียร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
๔. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ/ 

      หัวหนาโครงการหองเรียนSTEM 
๕.  นางสาวเยาวลักษณ วงศสิงห  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
๖. นางสาวสุกานดา  แกวทองพันธุ   แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 
๗. นางสาวธีราภรณ  ผลกอง  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษGifted 
๘. นางสาวขนิษฐา    ผลาธัญญะ หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษMEP 
๙. นางสาวธนิสรา  ภูไพบูลย หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน 
๑๐. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาเกาหลี 
๑๑. นายเดียร  สุขเพ็ชรี  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน 
๑๒. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส 
๑๓. นายพงษศักดิ์  บัวหุง  หัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลย ี
๑๔. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย หัวหนาโครงการหองเรียนEIS 
๑๕.  นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑๖. นางสาวดาวเรือง  เกณฑสาคู แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑๗. นางวัลวิภา  เพ็งประสพ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๑๘. นางสาวจิดาภา  โสภณธรรมภาณ แผนงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๑๙. นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๒๐. นางสาววนิดา               หลากจิตร แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

๒๑. นายธีระวัฒน  สีหาบุญลี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

๒๒.  นายวิชิต   จีนพวด  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
๒๓. นางสาวธันยชนก  อรัญญิก  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๒๔. นายณัฐพล  ม่ันเรือง  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๒๕. นายพีระชาติ               ศรีมหันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 

๒๖. นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
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๒๗. นายจตุพร ใจหาญ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 

๒๘. นางสาววีนัฐดา แกวโท  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 

๒๙. นางสาวเสาวลักษณ สภานนท  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๓๐. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๓๑. นางสาววนัสนันท  คําแสน  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๓๒. นายสิทธิชัย  จันทะนะ แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๓๓. นางสาววิภาภร    อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว 
๓๔. ส.อ.หญิงปาริชาติ   หมดมณทิล แผนงานงานแนะแนว 
๓๕. นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  หัวหนางานหองสมุด 
๓๖. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข แผนงานงานทะเบียนวัดผล 

กลุมบริหารท่ัวไป 
๑. นางสุรีรัตน   สะสุนทร ประธานกรรมการ 
๒. นายธันวา  เดชะศิริ  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
๓. นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
๔. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
๕. นางสาวพัชรีย  สวางวงษ ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
๖. นางสาวประวิดา  จันที  แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

๗. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน  แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

กลุมบริหารงบประมาณ 
๑. นายดุสิต  ขจรภัย  ประธานกรรมการ 
๒. นางดรุณี  ลี้สกุล  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
๓. นางสาววิชณี  เปรมประยูร ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
๔. นางสาวสนธิกาญจน แสงมณี  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
๕. นางสาวศิรธันย  สามเชียง ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ/ 

     หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 
๖. นางสาวลดาวัลย  กันธมาลา งานพัสดุ 
๗. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 
๘. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท รองหัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 
๙. นางสาวพรประภา ชัยนา  งานแผนงานและสารสนเทศ 
๑๐. นายวรางค  สุจริต  งานแผนงานและสารสนเทศ 
๑๑. นางสาวสุภาพ  สหุนัยต           งานแผนงานและสารสนเทศ 

กลุมบริหารงานบุคคล 
๑. นางสาววิภา  มณีเนตร ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทักษ  ชินสีห  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
๓. นายพงษศักดิ์  บัวหุง  ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
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๔. นายศุภวัฒน  คัมภิรานนท ผูชวยรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
๕. นางสาวธัญทิพย  อริยอัครพงษ แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
๖. นางสาวสุภัทรา  ศรีสมบัติ งานบุคคล 

 หนาท่ี 
๑. เขาประชุมวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ณ หองโสตทัศนศึกษา 
๒. เขาประชุมวันท่ี 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล 
๓. นําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2561 
๔. ศึกษา วางแผน และรวบรวมขอมูลท่ีจําเปน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรม

ตามโครงการ  
๕. ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป  

ปงบประมาณ 2562 
๖. นําเสนอกิจกรรมตามโครงการตอหัวหนากลุมบริหาร/กลุมสาระฯ/งาน 
๗. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 

 4. คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 
  1. นางสาววีนัฐดา  แกวโท  ประธานกรรมการ 
  2. นางประทุม  ปานชื่น  กรรมการ 
  3. นักพัฒนา    กรรมการ 
  4. นางอรุณรัตน  คัมภีรพจน กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี 
  1. จัดเตรียมอาหารวางและน้ําดื่ม วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ณ หองโสตทัศนศึกษา และ  
      วันท่ี 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล 
  2. จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารเย็น วันท่ี 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล
  3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 5. คณะกรรมการฝายสถานท่ี  
  1. นายธันวา  เดชะศิริ  ประธานกรรมการ 
  2. นายวินัย   คงอยู  กรรมการ 
  3. นักพัฒนา    กรรมการ 
  4. นายอธิพงศ  โชคเคลาลาภ กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี  
  1. จัดโตะ เกาอ้ี เพ่ือใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนและการจัดสรรงบประมาณ  
       ประจําปงบประมาณ 2562 และจัดโตะเกาอ้ีเพ่ือรับลงทะเบียน วันท่ี 21 สิงหาคม 2561  
   ณ หองโสตทัศนศึกษา และวันท่ี 8 กันยายน 2561 ณ หอประชุมรัชมงคล 
  2. ติดตัวอักษรบนเวที ดังนี ้

“ การประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร  
ประจําปงบประมาณ ๒๕62 

วันท่ี 8 กันยายน 2561   ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสารวิทยา ” 
/6.คณะกรรมการ... 
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 6. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 
  1. นางสาวจิราภรณ  ปกรณ  ประธานกรรมการ 
  2. นางศรนรารัตน  แกวคุมภัย กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี 
  1. บันทึกภาพการประชุม พรอมบันทึกลงแผนซีดีสงงานแผนงานและสารสนเทศ 
  2. จัดเตรียมอุปกรณโสตฯ ระบบเครื่องเสียงใหพรอมใชงาน 
  3. ประสานงานกับกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  4. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 7. คณะกรรมการฝายการเงิน 
  1. นางดรุณี   ลี้สกุล  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอําไพพรรณ เชษฐสุรกุล กรรมการและเลขานุการ 
 หนาท่ี  
  1. เบิก-จาย คาใชจายในการจัดประชุม 
  2. ประสานงานกับกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 8. คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 ๑.  นางสาวศิรธันย  สามเชียง ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวจุฑาทิพย เจนธนานันท รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายวรางค  สุจริต  กรรมการ 
 4.  นางสาวพรประภา ชัยนา  กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นางสาวสภุาพ  สหุนัยต            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
หนาท่ี 
- ออกแบบสอบถาม รวมรวมแบบสอบถาม สรุปผลแบบสอบถาม นําเสนอผูอํานวยการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย                               

และมีประสิทธิภาพ  
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี   8  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 
 

(นายประวัติ สุทธิประภา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสารวิทยา 



 
 

 

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
     ๑.  นายประวัติ สุทธิประภา   ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสุรีรัตน สะสุนทร   รองประธานกรรมการ 
     3.  นางสาวอารีรัตน พูลเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ 
๑. นางสาวศิรธันย  สามเชียง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท รองประธานกรรมการ 
๓. นายวรางค  สุจริต  กรรมการ 
๔. นางสาวพรประภา ชัยนา  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสุภาพ  สหุนัยต  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

คณะกรรมการดําเนินงานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/งาน 
๑. นางสาวกัญญารัตน อาโรโจ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๒. นางวัลวิภา  เพ็งประสพ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๓. นางสาวธัญทิพย          อริยอัครพงษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๔. นายธีระวัฒน  สีหาบุญลี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 
๕. นายพีระชาติ  ศรีมหันต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
๖. นางสาวธันยชนก  อรัญญิก  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๗. นายจตุพร  ใจหาญ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
๘. นางสาวเสาวลักษณ สภานนท หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๙. นางสาววนัสนันท  คําแสน  หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๑๐. นางสาวธีราภรณ  ผลกอง  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED 
๑๑. นางสาวขนิษฐา    ผลาธัญญะ หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP 
๑๒. นางสาวธนิสรา  ภูไพบูลย หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีนเขมขน 
๑๓. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาเกาหลี 
๑๔. นายเดียร  สุขเพ็ชรี  หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาญี่ปุน 
๑๕. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง หัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส 
๑๖. นายพงษศักดิ์  บัวหุง  หัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลย ี
๑๗. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  หัวหนาหลักสูตรหองเรียน STEM 
๑๘. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย หัวหนาหลักสูตรหองเรียน EIS 
๑๙. นางสาววิภาภร    อําพันกาญจน หัวหนางานแนะแนว 
๒๐. นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  หัวหนางานหองสมุด 
๒๑. นางสาวราตรี  เหลาหะเกียรติ หัวหนางานทะเบียนวัดผล 
๒๒. นางสาวศิรธันย  สามเชียง หัวหนางานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 

คณะกรรมการผูจัดทํา 



 
 

คณะกรรมการงานแผนงานของกลุมบริหาร/ กลุมสาระการเรียนรู/งาน 
๑. นางสาวสุกานดา แกวทองพันธ แผนงานกลุมบริหารวิชาการ 
๒. นางสาวธัญทิพย อริยอัครพงษ แผนงานกลุมบริหารงานบุคคล 
๓. นางสาวประวิดา จันที แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 
๔. นางสาวกฤษดาพร แซเวียน แผนงานกลุมบริหารท่ัวไป 

๕. นางสาวกนกลักษณ แปงปางใส แผนงานกลุมบริหารงบประมาณ 
๖. นางสาวดาวเรือง เกณฑสาคู แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๗. นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
๘. นางสาววนิดา  หลากจิตร  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
๙. นายวิชิต  จีนพวด      แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  

๑๐. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๑. นายณัฐพล  ม่ันเรือง  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

๑๒. นางสาววีนัฐดา แกวโท  แผนงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ 
๑๓. นางสาวจุฑาทิพย  เจนธนานันท แผนงานกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
๑๔. นายสิทธิชัย  จันทะนะ  แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๑๕. นางสาวธีราภรณ ผลกอง  แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ GIFTED 
๑๖. นางสาวขนิษฐา    ผลาธัญญะ  แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนพิเศษ MEP 
๑๗. นางสาวธนิสรา ภูไพบูลย  แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนภาษาจีนเขมขน 
๑๘. นางสาวสุณิสา สอาดศรี  แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนภาษาเกาหลี 
๑๙. นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร  แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนภาษาญี่ปุน 
๒๐. นายพงษศักดิ์  บัวหุง  แผนงานหัวหนาโครงการหองเรียนเทคโนโลยี 
๒๑. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  แผนงานหัวหนาหลักสูตรหองเรียนSTEM 
๒๒. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย  แผนงานหัวหนาหลักสูตรหองเรียน EIS 
๒๓. ส.อ.หญิงปาริชาติ  หมดมณทิล  แผนงานงานแนะแนว 
๒๔. นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  แผนงานงานหองสมุด 
๒๕. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข แผนงานงานทะเบียนวัดผล 
๒๖. นางสาวศิรธันย สามเชียง   แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ 
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