


  
 
 ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสารวิทยาได้ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกับแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสารวิทยาแล้ว  เห็นว่ากิจกรรม/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน                  
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พนัธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงพิจารณาเห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน จ านวน 25 โครงการ และงานของแต่ละกลุ่มบริหาร ดงัน้ี 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 1.    โครงการนโยบายและการบริหารงานแผนงานและสารสนเทศ 
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 15.   โครงการการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และค่านิยม 12 ประการ 

16.   โครงการการบริหารกิจการนกัเรียน   
17.   โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
18.   โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กลุ่มงบประมำณ 
19.   โครงการพฒันาผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ โดยบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
20.   โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
21.   โครงการโรงเรียนอุปถมัภฯ์ 
22.    โครงการโรงเรียนสมัพนัธ์ชุมชน 
23.   โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี 
24.   โครงการรอบรู้สุขภาพ 
25.   โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ 
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 ค ำน ำ
  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) 
พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย อีกทั้งต้องสร้างความพร้อมเพ่ือ
รองรับการกระจายอ านาจ การด าเนินการของสถานศึกษาจึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา  
  โรงเรียนสารวิทยาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตได้ย่างมีคุณค่าและ
มีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมใหม่ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการเมือง 
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้บริหาร และครู เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาความรู้ให้กับ
ประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  จึงเป็นแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการปฏิบัติงาน ท าให้การพัฒนาการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชนต่อ
การปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และเป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง 
  โรงเรียนขอขอบคุณครูทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าและให้ความร่วมมือจนแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนแล้ว 
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หนา้  1 

 

ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียนสารวิทยา 

 
 ปี 2484 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ต้องหยุดท า
การสอนจึงเป็นเหตุให้บรรดาบุตรธิดาของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ไม่สามารถจะ
หาที่เรียนได้ ที่ประชุมข้าราชการและคนงานกรมวิทยาศาสตร์มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้น
ภายในกรมวิทยาศาสตร์ เ พ่ือท าการสอนเด็กเหล่านั้นจึ งได้ด า เนินการ   ขอจัดตั้ ง โรง เรียนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ  

 ดังนั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2487 พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์จึงได้
ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนเป็นการภายในโดยใช้เรือนแถวนายทหารหมายเลข 9-10 เป็นสถานที่ท าการสอน 
โดยมี พ.ต.ขุนบัญญัติทิพ โกมุท เป็นเจ้าของ และผู้จัดการ นางส ารวย อุณหะเลขกะ เป็นครูท าการสอนอยู่
ในความอุปการะของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและได้เริ่มท าการสอนเมื่อวันที่  2 มิถุนายน  2487 

ปี 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง พ.อ.จักรายุทธวิชัย หงสกุล (ยศขณะนั้น)เจ้ากรมวิทยาศาสตร์   
จึงได้จัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนราษฎร์เป็นการถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติให้ชื่อว่า  “โรงเรียนสารวิทยา”  สอนตามหลักสูตร   ของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่        
ชั้นประถม ปีที่ 1-4 ประเภทสามัญ ( ก่อนการเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2494 ) อนุญาตให้
รับนักเรียนได้ 125 คนและใช้บริเวณแผนกที่ 6 กรมช่างแสง(แปรสภาพจากกรมวิทย์ฯ ) ถนนพหลโยธิน
บ้านพักหมายเลข 9-10 เป็นที่ตั้งของโรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 27 คน รับนักเรียนทั่วไป มีครูท าการสอน     
3 คน  พ.ท.ขุนจรัส พนาวสาน เป็นเจ้าของโรงเรียน  โดยมี ร.อ.สุวัสตร์ ปัทมานนท์ เป็นผู้จัดการ และ       
นางจ าเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้ด าเนินการเรื่อยมา  จนถึงปี 2490 จึงได้ขยายชั้นเรียนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูท าการสอน  9  คน เปิดสอนแบบสหศึกษา 

ปี  พ.ศ. 2498  โรงเรียนได้ขยายรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 กระทรวงศึกษาธิการได้
รับรองวิทยฐานะ เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และอนุญาตให้เป็นหน่วย สมทบสอบ และท าการสอบไล่ ได้เอง
ทุกชั้น 

ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2500 โรงเรียนสารวิทยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  “โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ์สารวิทยา” และมีนางวนิดา  ปิ่นเพชร เป็นครูใหญ่แทน  นางจ าเนียร เอ่ียมบุญฤทธิ์ ครูใหญ่คนเดิม
ซึ่งขอลาออกเพ่ือติดตามครอบครัวไปต่างจังหวัด 

 ปี  พ.ศ.  2503  โรงเรียนได้เปิดท าการสอนนักเรียนเตรียมปีที่  1  แผนกวิทยาศาสตร์  และ              
ปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นเตรียมปีที่ 2  
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  วันที่ 1 พฤษภาคม 2519 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สารวิทยา ได้รับโอนเข้าสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสารวิทยา” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจจุบันและ
วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน  

ผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา   จ านวน  11 ท่าน   ดงันี้ 
 

1.   นายส าราญ ดีมงคล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารวิทยา  พ.ศ. 2519 - 2521  

      และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ     พ.ศ. 2521 - 2529 

2.   นายณรงค์       กาญจนานนท์    พ.ศ. 2529 - 2534 

3.   นางสาวภาณี   การุณยะวนิช    พ.ศ. 2534 - 2535 

4.   นายอัศวิน       วรรณวินเวศร์    พ.ศ. 2535 - 2537 

5.   นางสาวผ่องศรี  บัวประชุม    พ.ศ. 2537 - 2543 

6.   นายประวิทย์     พฤทธิกุล      พ.ศ. 2543 - 2545 

7.   นายสรายุทธ     ฟูทรัพย์นิรันดร์      พ.ศ. 2545 – 2551 

8.   นายพชรพงศ์ ตรีเทพา     พ.ศ. 2551 – 2554 

        พ.ศ. 2559 – 2560 

9.   นายราชวัตร สว่างรักษ์    พ.ศ. 2554 – 2559 

10. นายประวัติ สุทธิประภา    พ.ศ. 2561  - 2563 

11. นายนโรดม นรินทร์รัมย์    พ.ศ. 2563 – ถึงปัจจุบัน 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
   
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    นางสุรีรัตน์    สะสุนทร 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  นางทยิดา   ตั้งตระกูล 
  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวราตรี    เหล่าหะเกียรติ 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนสารวิทยา 
 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนสารวิทยา  
สถานที่ตั้ง    2398/96  ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  
     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900  
     โทรศัพท์ 02-940-1066,  02-5793646    
     โทรสาร  02-940-1065, 02-5799106, 02-579-3340 
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 
อักษรย่อ    ส.ย. 
วันสถาปนาโรงเรียน   1 กรกฎาคม 2487 
ที่ดิน     31 ไร่ 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  พระศากยมุนีศรีสาระ 
ปรัชญาโรงเรียน    สุวิชฺโช ว ชเนสุโต  “ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน” 
อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา           “ประพฤติดี  มีความรู้  รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
เอกลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา  ถิ่นสวนสวยโรงเรียนงาม 
สัญลักษณ์-ตราประจ าโรงเรียน  พระมหาพิชัยมงกุฎ มีตรา ส.ย. อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 
เพลงประจ าโรงเรียน   มาร์ชสารวิทยา 
สีประจ าโรงเรียน    เขียว-ขาว 
ดอกไม้ประจ าโรงเรียน   ดอกสาละ 
แผนชั้นเรียน   12/12/12/13/12/12 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน    พ.อ. พระวิทยาสารรณยุต  เจ้ากรมวิทย์ฯ 
ผู้บริจาคที่ดิน    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก   นางส ารวย  อุณหเลขกะ 
ผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบัน   นายนโรดม  นรินทร์รัมย์ 
 
 
 

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


หนา้  4 

 

 
 
 

ผู้บริหาร และครู  

ต าแหน่ง 

เพศ 

รวม 

วุฒิทางการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร 1 3 4 0 0 1 2 0 1 4 

ครู 38 98 136 28 61 9 32 0 1 136 

ครูอัตราจ้าง 1 4 5 1 3 0 1 0 0 5 

พนักงานราชการ  1 1  1     1 

รวมทั้งสิ้น 40 106 146 29 65 10 35 0 2 146 

         

   

 
 

ผู้บริหาร และครู 

ต าแหน่ง 

วิทยฐานะ 

รวม คศ.3 
รวม 

คศ.2 
รวม 

คศ.1 
รวม 

ครูผู้ช่วย 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ผู้บริหาร 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

ครู 3 13 16 3 23 26 21 41 62 9 24 33 137 

รวมทั้งสิ้น 4 14 18 3 25 28 21 41 62 9 24 33 141 

 
       

  

แสดงจ านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ที่มา  :  งานแผนงานและสารสนเทศ   (DMC) 

ข้อมูล  ณ  วันท่ี 21  สิงหาคม  2563 

 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 
รวม ช่วงชั้น 

จ านวนนักเรียน 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม.1 12 222 214 501 

3 633 822 1,455 ม.2 12 219 282 501 

ม.3 12 192 261 453 

ม.4 13 213 312 525 

4 580 859 1,439 ม.5 12 205 283 488 

ม.6 12 162 264 426 

รวม 73 1,213 1,681 2,894  1,213 1,681 2,894 

ตารางแสดงจ านวน 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 ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 

1. บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยท่ีีไม่เหมาะสมต่อนกัเรียน 
2. นกัเรียนสามารถน านวตักรรมและ
เทคโนโลยมีาใชใ้นกระบวนการเรียนรู้ได้
คล่องแคล่ว 
3. การใหบ้ริการส่ือเทคโนโลย ีและแหล่ง
เรียนรู้ เพ่ือการสืบคน้ขอ้มูล ส่งผลต่อการ
จดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
4. การใชโ้ปรแกรมเทคโนโลยทีั้งของครูและ
นกัเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการ
พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
6. องคก์ร เอกชน มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ 
สนบัสนุนงบประมาณของโรงเรียน 
7. นโยบายเก่ียวกบัการก าหนดอตัราบรรจุ การ
คดัเลือกสรรหา 
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ปัจจยัภายใน 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
1. โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย ไดช้ดัเจนโดยมุ่งเนน้คุณภาพและ
คุณธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษาชดัเจน 
3. จดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายและครอบคลุม 
4. บุคลากรมีโอกาสไดรั้บการพฒันาตนเอง อยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม 
5. เป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อนกัเรียนและองคก์ร 
6. ระดมทรัพยากรช่วยสนบัสนุนดา้นการพฒันาการศึกษา 
7. โรงเรียนมีสภาพคล่องในการเบิกจ่ายเงินภายใตค้วามถูกตอ้ง ถูก
กฎหมาย 
8. วสัดุ-อุปกรณ์ ในการจดัการเรียนการสอน มีความพร้อมและเพียงพอ 
9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมมือกบัองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนเพื่อการพฒันา 
10. ก าหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอ านาจเป็นหลกั ประชุม
วางแผน นิเทศ การด าเนินกิจกรรม มีความสามคัคี เสริมแรง แรงจูงใจ 
สวสัดิการ 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. การจดักิจกรรมส่งเสริม พฒันาทกัษะการอ่าน
คิดวเิคราะห์และเขียน 
3. บุคลากรดา้นโสตทศันูปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เฉพาะทางและเพียงพอ 

 



  หนา้ 8 
 

 
 

ส่วนที่  3  ทิศทางการบริหารโรงเรียน 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้น /ยุทธศาสตร ์
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

____________________________________ 

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น

ของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการยึดเป็น

กรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งขับเคลื่อน

การด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพในทุกมิติโดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าเพ่ือมุ่งเป้าหมายคือ

ผู้เรียนทุกช่วงวัยดังนี้ 

  หลักการตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นต่ าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๔๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้และแผน

ย่อยท่ี ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตรวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายรัฐบาล

ทั้งในส่วนนโยบายหลักต้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่ วงวัยและนโยบาย

เร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๓ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุก

ช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่

ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนดังนั้นในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้ างความเชื่อมั่น
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ให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนด

นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

  ๑.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากรเช่นด้านการประชาสัมพันธ์ต้านการต่างประเทศด้านเทคโนโลยีด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้

ทรัพยากรทับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพรวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงาน

และการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

  ๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน / 

โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการ

จัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและนานาชาติ

เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

  ๓. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

  ๔. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด

การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

       ๑.๑ การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

   -จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะรวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

   -ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

   -พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการ

ลงมือปฏิบัติตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู

ให้มากขึ้น 

   -พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้าง

อาชีพอาทิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
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  ๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   -จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยเน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for Aut) 

   -ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาทิอาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยหลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาชุมชนโรงเรียนและผู้เรียนหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์

ระดับต าบล 

   -ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่ง

ทะเลทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 

   -พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และ

ภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

   -พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands on Experience) 

เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการ

พัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี 

   -พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มี ความ

พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

  ๒. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

   -พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน“ เข้าใจเข้าถึงพัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

   -เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด

อาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ 

   -ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษา

อย่างหลากหลายเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่

สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   -ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียงวินัย

สุจริตจิตอาสาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
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  ๓. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   -สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่

ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

   -สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและจัดการเรียนการสอน

ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ( Data 

Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

  ๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   -พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

   -ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

   -ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   -เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ต้านสิ่งแวตล้อม 

   -ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพ

และสร้างรายได้ 

  ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

   -ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อนเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน

ที่มีภารกิจใกล้เคียงกันเช่นด้านประชาสัมพันธ์ต้านต่างประเทศด้านเทคโนโลยีด้านกฎหมายเป็นต้น 

   -ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อ จ ากัด ในการด าเนินงานโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชนตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   -สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   -พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

   -พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 

   -สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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   -จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   -ส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพโดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ  

  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

  ๑. ให้ส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง

มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยค านึงถึงมาตรการ ๔ ข้อ

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ดังนี้ (๒) งดตูงานต่างประเทศ ๓ 

ปียกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และ

ใช้งบประมาณมาก (๓) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (๔) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

  ๒. ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลและรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ระดับพ้ืนที่โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลสรุปเป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจ

ราชการติดตามประเมินผลในระดับนโยบายและจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทราบตามล าดับ 

  ๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ

แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อนโดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้องพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 

ข้างต้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

  อนึ่งส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความ

สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้นให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

เร่งรัดก ากับติดตามตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              
                                                            (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 

                                                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 

_______________________________________ 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น 

  เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-19) รัฐบาลจึง

ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๓ (COMD-19) ซึ่งท าให้

สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดังนั้นนโยบาย“ การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: TES) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply 

และตอบโจทย์ Dermarnd” ดังกล่าว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

  หลักการตามนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ (เพ่ิมเติม ) 

  * ๕. ด าเนินการปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย“ 

การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco-System: TES) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 

Demand” โดย 

  -ปลดล็อกกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวด เร็วรวมถึงการบริหาร

การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  -ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ

ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้

ตลอดเวลาทั้งนี้เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและคนที่มีคุณภาพ 
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  -เปิดกว้างเสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital ExCelerce 

Center HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียน

ประเทศ 

  -ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนเพ่ือรู้พัฒนาทักษะเพ่ือท าครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม

คนเก่งมาเป็นครูพัฒนาครูในระบบห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้านถามที่โรงเรียนหลักสูตรยกก าลังสองที่เน้น

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-

Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 

Excellence Platform: DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชนและ On-Demand ซึ่ง

สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียน

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่

เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิม

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 

  -พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะความรู้ที่จ าเป็นเพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 

  -จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน

สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนครูและผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) 

  -ให้ผู้เรียนครูผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

  -จัดท า“ คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น   

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

                      ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

                         
                                                                 (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 

                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   ตามนัยข้อ 3 ว่า ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหหมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ  มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 อนึ่ง  ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2560- 2580)  ประกาศ ณ วันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
ในการพัฒนาประเทศดังนี้  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์คือ 
 1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นการพัฒาประเทศท่ียั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ  โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี  เก่ง  และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่ง “คนไทยในอนาคต  จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  
สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจืตสาธารณะ  รับผดิชอบต่อสังคมและผู้อื่น  
มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทย  ที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร  นักคิด  ผู้ประกอบการ
เกษตรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย  “ประเทศชาติม่ันคง  ประชากรมีความสุข  เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม  ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2563  สอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 – 2579  แผนการปฏิรูปประเทศ  
นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2562  และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ  2564  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และมาตรการและ
แนวทางในการด าเนินการ  ดังนี้ 

 

สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักาณะในศควรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development  Goals: SDGs) 
 7.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
(Digital  Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเมือง  มีหลัดคอดที่ถูกต้อง  และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ    
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  ซื่อสัตย์สุจริต  มัธยัสถ์   
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและอ่ืน ๆ  ได้รักการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ มีสรรถนะตาม
หลักสูตร  และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
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ตนเอง  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global citizen) พร้อมก้าวสากล  
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (พิการ)  กลุ่มชาติพันธ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันการ  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณ  ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development  
Goals: SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีและนวตักรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ 
 

 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทาง
  การศึกษา 
 เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณา
การการจัดการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
             2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
            2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
       2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
       4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
       5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวัญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
       6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
       1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
       2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
       3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
       4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
       5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและระดับต าบล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

วิสัยทัศน์ 
 “ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ” 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน  
    ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส  ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
    เท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ   
    เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals : SDGs) 
 7. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) อย่างเหมาะสม   
    เพ่ือพัฒนามุ่งสู่  Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
    ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม    
    จริยธรรม มีค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ 
 2. ผู้เรียนทีมี่ความสามารถทางวิชาการและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศัลยภาพ 
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรและ  
    คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตราฐาน
    วิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development  
    Goals : SDGs ) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม 
    ประเมินผล มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยในการขับเคลื่อน 
    คุณภาพการศึกษา รวมถึงการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Technology ) เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขัน   
  ในระดับนานาชาติ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาด้วยการ   
    บริหารจัดการร่วมกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โรงเรียนสารวิทยา 

 

 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์  
 โรงเรียนสารวิทยามีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมดี   
ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
    ที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 
    ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อ 
    การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุน 
    การจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตาม 
   มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
   น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวิต 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน 

อัตลักษณ์โรงเรียนสารวิทยา 
“ประพฤติดี  มีความรู้  รักษ์สิ่งแวดล้อม” 

ปรัชญาโรงเรียน 
“สุวิชฺโช ว ชเนสโุต “ผู้มีวิชาดี เป็นคนเด่นในหมู่ชน” 

เอกลักษณ์ 
“ถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม” 
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   การสอนตามมาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความ 
   ถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน               

ใช้ในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  
   ที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

จุดเน้น 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ( ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด

วิเคราะห์ แก้ปัญหา ) 
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จัดการ

วัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ
ชุมชนกับทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสารวิทยา 

มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 2  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
5.  ความกตัญญูกตเวที 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



  หนา้ 24 
 

 
 

 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
การก าหนดยุทธศาสตร์โรงเรียน เป้าประสงค์(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน เป้าประสงค์ (กลยุทธ์ระดับแผนงาน) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตาม
มาตรฐานสากลเป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม
ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรคแ์ละ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4. ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ีมีสุนทรียภาพและลกัษณะ
นิสัยด้านศลิปะ ดนตรี กีฬา 
5. ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการสง่เสริม
และพัฒนาคณุลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน 
6. ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน คณุธรรมจริยธรรม คณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 

3. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
4. เพื่อให้ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองพัฒนา
งานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศกึษา 

7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการอบรมและพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
8. ร้อยละของครูจดัท างานวิจัยในช้ันเรียน  
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

5. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่
ตอบสนองกับศักยภาพของผู้เรียนและ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
 
 
 

9. ร้อยละของโรงเรียนมหีลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
10. ร้อยละของนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉลีย่
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ยุทธศาสตร์โรงเรียน เป้าประสงค์ (กลยุทธ์ระดับแผนงาน) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
 

 
 
 
 

ในระดับ 2.5  
 
11.ร้อยละของนักเรียนไดร้ับการพฒันา
ศักยภาพด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาระบบการบรหิารการจัด
การศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเนน้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 
 

6. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคณุภาพด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
7. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 

12. ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษาบรรลตุามมาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพมีระดบั
คุณภาพอยู่ในระดับด ี
13. ร้อยละของกลุ่มบริหารมีระบบการ
บริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่เข้มแข็ง 
บรรลุวตัถุประสงค์ตามมาตรฐานมคีุณภาพ
อยู่ในระดับด ี

5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม 
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่น ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมแหล่งเรยีนรู้และภมูิปญัญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้
 

15. ร้อยละของสถานศึกษาการจดั
โครงการ/กิจกรรม  ที่ส่งเสริมการจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร แหล่ง
เรียนรู้ วสัดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
16. ร้อยละของผู้มสี่วนร่วมทุกภาคส่วนมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสง่เสริม
การจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ 
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แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

1. ประมาณการรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

 1.1 จ ำนวนนักเรียน    2,894 คน 

  นักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น  1,455 คน 

  นักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย  1,439 คน 

 1.2 เงินงบประมำณ (เงินอุดหนุนรำยหัว)   

  เงินอุดหนุนที่ได้รับที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ  2564   10,560,700 บาท 

   เงินอุดหนุนเหลือจ่าย         9,000,000     บาท 

              รวมเงินรายรับเงินอุดหนุน                                                       19,560,700 บาท 

 1.3 เงินเรียนฟรี  15  ปี 

              เงินเรียนฟรี  15  ปี ท่ีได้รับจัดสรร                                               6,650,443     บาท 

      1.4 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 

  เงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2564           23,993,550     บาท 

  เงินรายได้เหลือจ่าย         7,080,000 บาท 

              รวมเงินรายรับรายได้สถานศึกษา                                               31,073,550     บาท                    

 1.4 เงินงบประมำณจัดสรร ปีงบประมำณ 2564 

  - ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร          370,797      บำท 

  - กลุ่มบริหำรวิชำกำร          32,359,095 บำท 

  - กลุ่มบริหำรทั่วไป           4,935,150 บำท 

  - กลุ่มบริหำรงบประมำณ             407,744 บำท 

  - กลุ่มบริหำรงำนบุคคล        10,430,644 บำท 

  - สำธำรณูปโภค (เงินอุดหนุน)        5,500,000 บำท 

  - สำธำรณูปโภค (เงินรำยได้สถำนศึกษำ)       2,298,240     บำท 

  - เงินส ำรอง (เงินอุดหนุนรำยหัว)           481,978 บำท 

              - เงินส ำรอง (เงินรำยได้สถำนศึกษำ)          500,490     บำท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    57,284,693    บาท  
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2. การจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

 จ ำแนกเป็นงบด ำเนินกำรของงำนประจ ำและโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์ 

 2.1 เงินส ำรองจ่ำย                    982,468 บำท 

 2.2 สำธำรณูปโภค (เงินอุดหนุน)           5,500,000 บำท 

 2.2 สำธำรณูปโภค (เงินรำยได้สถำนศึกษำ)         2,298,240    บำท 

 2.3 งบด ำเนินกำรของงำนประจ ำ         13,889,805 บำท 

 2.4 งบด ำเนินกำรของโครงกำรตำมแผลกลยุทธ์ 25 โครงกำร           34,615,158 บำท 

    เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                   57,284,693 บาท 

 

3. การจัดสรรเงินกิจกรรมพิเศษ ปีงบประมาณ 2564 

  ด้วยกำรขอรับเงินระดมทรัพยำกรจำกผู้ปกครอง มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่ำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบ 

จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน แล้วจึงขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 2 

 เงินบ ารุงการศึกษา (ระดมทรัพยากร) ปีงบประมาณ 2564 มี 4 รำยกำร ดังนี้ 

 1. ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ    จ ำนวนเงิน   900  บำท 

 2. ค่ำสอนคอมพิวเตอร์     จ ำนวนเงิน     500 บำท 

 กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมำตรฐำนที่รฐัจัดให้ (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน) 

  3. ค่ำจ้ำงครูที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะ  จ ำนวนเงิน  500 บำท  

  4. ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ  จ ำนวนเงิน  600 บำท 

 5. ค่ำสำธำรณูปโภคส ำหรับห้องเรียนปรับอำกำศ  จ ำนวนเงิน  600  บำท 

รวมเป็นเงิน 2,500 บำท และรวมเป็นเงิน 3,100 บำท ส ำหรับห้องเรียนที่ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสารวทิยา 

จ าแนกตามกลุ่มบริหาร  

ที ่ กลุ่มบริหาร 

จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

หมาย
เหตุ เงนิอุดหนุนรายหัว 

เงนิอุดหนุนเรียนฟรี 
15ปี 

เงนิรายได้
สถานศึกษา 

1 ส านักงานผู้อ านวยการ 85,222  285,575  

2 กลุ่มบริหารวชิาการ  12,370,063 6,361,042 13,628,095   

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 533,543 289,401 9,607,700   

4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 170,444  237,300   

5 กลุ่มบริหารทัว่ไป 419,450  4,516,150   

6 ค่าสาธารณูปโภค 5,500,000  2,298,240   

7 *** งบประมาณส ารอง *** 481,978  500,490   

  รวม 19,560,700 6,650,443 31,073,550   

  รวมทั้งส้ิน  57,284,693    
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การจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนสารวิทยา 

ที ่ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
จ านวนเงนิทีไ่ด้รับจดัสรร 

หมาย
เหตุ 

เงนิอุดหนุน 
รายหัว 

เงนิอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงนิรายได้ 
สถานศึกษา 

1 ส านักงานผู้อ านวยการ 85,222  285,575  

2 กลุ่มบริหารวชิาการ  4,043,173 4,529,430 3,160,319  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 403,361 10,000   

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 424,000 8,000 16,000  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 694,000  5,000  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 407,500 11,000 13,600  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 788,700 50,000 180,000  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1,030,000 10,000 430,000  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 450,000 22,000 5,000  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 476,170 7,000 1,340,000  

  งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 119,000 1,713,612 30,000  

  งานแนะแนว   374,690  14,175  

  งานหอ้งสมุด 168,000  38,000  

  งานทะเบียนวดัผล 240,150  87,850  

  หอ้งเรียนพิเศษ GIFTED ( ม.ตน้) 624,320  2,042,320  

 หอ้งเรียนพิเศษ GIFTED ( ม.ปลาย ) 420,000  1,016,430  

  หอ้งเรียนพิเศษ MEP 589,000  1,784,600  

  หอ้งเรียนภาษาจีนเขม้ขน้   1,273,000  

  หอ้งเรียนภาษาเกาหลี   748,800  

  หอ้งเรียนแผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น   207,600  

 หอ้งเรียนพิเศษภาษาญ่ีปุ่น 300,000  343,200  

  หอ้งเรียนแผนการเรียนภาษาฝร่ังเศส   95,200  

 หอ้งเรียนพิเศษภาษาฝร่ังเศส 300,000  282,500  

  หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์-เทคโนโลย ี 499,999  514,501  

3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 533,543 289,401 9,607,700  

4 กลุ่มบริหารงบประมาณ 170,444  237,003  

5 กลุ่มบริหารทัว่ไป 419,450  4,516,150  

6 ค่าสาธารณูปโภค 5,500,000  2,298,240  

7 *** งบประมาณส ารอง *** 412,352  500,490  

  รวม 19,560,700 6,650,443 31,073,550  

  รวมทั้งส้ิน 57,284,693  
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แผนปฏิบัติการ งานตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ 
 1. งานพัฒนาระบบส านักงาน และโครงการ 
- จัดซื้อวัสด ุ
- จัดซื้อและซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์
- พัฒนาแหล่งเรียนรูห้้องแผนงานและ
สารสนเทศ 

 
 

45,222 

  
 

10,000 
30,000 
100,000 

ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

2. จัดท าเล่มรายงานผลการปฏิบตักิาร 
งาน/โครงการ 

  3,000 ครูชนินทร์พร 

3. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC   2,000 ครูวรางค ์
4. การจัดท ารายงานการค านวณตน้ทุนผลผลิต    ครูศิรธันย ์
5. รายงานการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

   ครูพรประภา 
ครูธัญชนก 

6. สรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรม    ครูพรประภา 
ครูธัญชนก 

7. จัดท าเล่มรายงานความก้าวหนา้งาน /
โครงการ 

   ครูชนินทร์พร 

8. จัดท าคู่มือประกอบการเขียนโครงการและ
กิจกรรม 

   ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

9. วิเคราะห์การจัดท ารายละเอียดโครงการ /
กิจกรรม 

   คณะกรรมการ
แผนงาน 

10. การประชุมเชิงปฏิบัติการหลอมแผนปฏิบตัิ
การและการจดัสรรทรัพยากร 

  25,000 ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

11. จัดท าเล่มแผนปฏิบตัิการประจ าปี   3,000 ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

12. จัดท าเล่มปฏิทินการปฏบิัติงาน    ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

13.กิจกรรมส านักงานผู้อ านวยการ 
- จัดวื้อวัสดุ และจัดซ่อมครุภณัฑ ์
    - ปรับปรุงห้องส านักงานผู้อ านวยการ 

 
40,000 

  
8,575 
50,000 

ครูปภังกร 

14.ค่าเช่าระบบตดิตามแผนปฏิบัตกิารและ
งบประมาณ 

  10,000 ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

15.การจัดท าเล่มแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  3,000 ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

16.การจัดท าเล่มธรรมนูญ   3,000 ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

17.การจัดท าเล่มระบบสารสนเทศ   5,000 ครูสุนสิา 
18.การจัดท าเล่มมาตรฐานการศึกษา   3,000 ครูศิรธันย ์

ครูสุวิมล 
19.การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา/ธรรมนญูของสถานศกึษา และ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  30,000 ครูศิรธันย ์
ครูสุวิมล 

รวมท้ังสิ้นส านกังานผู้อ านวยการ 85,222  285,575  
กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.งานบริหารส านักงานวิชาการ    ครูพัทธนันท์ 
2.วัสดุของใช้ส านักงาน 90,000   ครูดวงพร   
3.งานจัดจ้าง, จัดซ่อมอุปกรณ์และครุภณัฑ ์ 40,000   ครูเฉลมิศร ี
4.งานแผนงานกลุ่มบรหิารวิชาการ    ครูสาวติร ี
5.งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ    ครูพรสรุิย ุ
6.งานบริการเอกสารสิ่งพิมพ์ 140,000   ครูเฉลมิศรี   
7.กิจกรรมห้องอัดส าเนา 851,492   ครูเฉลมิศรี   
8.งานส ารวจการจัดการเรยีนการสอน 

   
ครูเดยีร ์
ครูอัจฉราภรณ์   

9.งานจัดสอนแทน    ครูชนิกานต์   
10.หนังสือเรียนฟรี 15 ป ี  4,000,000  ครูดวงพร 
11.กิจกรรมส่งเสรมิคณุภาพการศกึษา   20,000 ครูจรีนันท ์

รวม 1,121,492 4,000,000 20,000  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.  จัดซื้อสื่อ – วัสดุอุปกรณ์ ทางการสอนและ
ส านักงาน 
    1.1  หมึก – กระดาษ 
    1.2  วัสดุอุปกรณส์ านักงาน 
    1.3  จัดซ่อมเครื่องปริ้น 

50,361   ครูธณัฐฐา  
ครูดาวเรือง 

2.  พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้าษาไทย  300,000   ครูธณัฐฐา   
ครูดาวเรือง 

รวม 350,361    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. จัดซื้อและสร้างสื่อการเรียนการสอน 50,000 

  
ครูวรางค ์
ครูกัมปนาท 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ดูแล/รักษา/ซ่อมบ ารุงสื่อ การเรียนการสอน
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

  10,000 
ครูณัฐพล 
ครูศุภวัฒน ์

3.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู ้
(ห้องศูนย์คณิตศาสตร์) 

300,000   
ครูกฤษณา 
ครูอรนันท์ 

รวม 350,000  10,000  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทตโนโลยี 
1. กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 200,000   ครูพรสรุิย ุ
2. กิจกรรมซ่อมครุภณัฑ ์ 20,000   ครูคมสันต ์
3. กิจกรรมจดัซื้อครภุัณฑ ์ 60,000   ครูพรสรุิย ุ
4. กีจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิชาและ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

200,000   ครูคมสันต ์

5. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิชาและ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

100,000   ครูกิตติทัช 

6. ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนงาน
คอมพิวเตอร ์

10,000   ครูลดาวัลย ์

รวม 590,000    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.กิจกรรมจดัซื้อวัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

40,000   ครูชารียา 

2.กิจกรรมจดัซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์   7,600 ครูชารียา 
3. ปรับปรุงห้องศุนย์สังคม 300,000   ครูประพจน ์

รวม 340,000  7,600  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 43,300   ครูชุมพล 
2. จัดซื้อวัสดุทัศนศลิป ์ 17,000   ครูธันย์ชนก   
3. จัดซื้อวัสดุดนตรสีากล 40,700   ครูณัฐพล  
4. จัดซื้อเครื่องวงโยธวาทิต   150,000 ครูณัฐพล  
5. จัดซื้อวัสดุดนตรไีทย 2,000   ครูธมนวรรณ 
6. จัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป ์ 30,000   ครูนภวรรณ   
7. จัดซ่อมเครื่องดนตรสีากล 10,000   ครูณัฐพล  
8. จัดซ่อมเครื่องดนตรไีทย 10,000   ครูธมนวรรณ 
9. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต   20,000 ครูณัฐพล  
10. ซ่อมเครื่องวงโยธวาทิต    ครูณัฐพล 

รวม 222,700  170,000  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอน และ 50,000   ครูทิพรว ี
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

วัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 
2.จัดซื้อหุ่นจ าลองการฝึก และสอนการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ CPR 

50,000   ครูทิพรว ี

3. จัดซื้อครุภณัฑ์ในการเรียนการสอน 60,000   ครูธิดา 
4. จัดซ่อมครภุัณฑ ์   5,000 ครูธนภรณ ์
5. จัดซ่อมแซมอุปกรณภ์ายในกลุม่สาระ   5,000 ครูพิมลมาศ 
6. ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารกฬีา    ครูอาภากร 
7. ปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์สุขศกึษา 300,000   ครูทิพรว ี
8.ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องออก 
ก าลังกาย 

500,000   ครูธิดา 

รวม 960,000  10,000  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1.ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 
งานคหกรรม 

85,000   ครูวีนัฐดา 

2.ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 
งานเกษตรกรรม 

5,000   ครูอรณุรัตน ์

3.ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนงานธุรกิจ 5,000   ครูพิชญ์สิน ี
4.ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอน 
งานอุตสาหกรรม 

20,000   ครูชลดา 

5.ซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 10,000   ครูสุชีนันท์ 
6.พัฒนาแหล่งเรียนรู้การงานอาชีพ 300,000   ครูชลดา 

รวม 425,000    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. หมึกและกระดาษ 100,000   ครูทวิตย ์
2. วัดสุอุปกรณส์ านักงาน   20,000 ครูทวิตย ์
3. ซ่อม บ ารุง วัสดุครภุัณฑ ์   10,000 ครูทวิตย ์
4. พัฒนาแหล่งเรียนรูศู้นย์ภาษาองักฤษ 300,000   ครูชนิกานต์ 

ครูประวิดา 

รวม 400,000  30,000  
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. กิจกรรมจดัซื้อวัสด ุ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

20,000  , ครูวนัสนันท์ 

2. การขอใช้หมึกและกระดาษ 8,500   ครูวนัสนันท์ 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 30,500   ครูธณัฐฐา 
4. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงการสาธารณะ
ประโยชน ์

   ครูธันย์ชนก 

รวม 59,000  ,  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

งานทะเบียนวัดผล  
1. งานจัดซื้อวัสดุส านักงาน 90,000   ครูนิธัวด ี
2. งานบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Secondary 
Grading System 

3,150   
ครูวิชชวิทย์  

3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา     ครูอรจิรา  
4. การจัดท าข้อมูลผลการเรียน 
   (กระดาษค าตอบและซ่อมบ ารุง) 

50,000  4,000 
ครูวิชชวิทย์  

5. จัดท า จัดซื้อแบบรายงานผลการสอบ 17,000   ครูอรจิรา  
6. จัดการเรียนการสอนซ่อมเสรมิ 
(เรียนซ้ ารายวิชา) 

  11,050 
ครูวิชชวิทย์ 

7. จัดท าตารางเรียนตารางสอน   17,000 ครูนิธิวดี   
8. ปรับปรุงห้องส านักงานทะเบียนวัดผล 80,000   ครูนิธิวด ี
9. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผลดว้ยโปรแกรม 
SGS 

  55,800 
ครูอรจิรา 

รวม 240,150  87,850  
งานแนะแนว 
1. จัดท าระเบยีนสะสม 22,000   ครูปาริชาต ิ
2. ทุนการศึกษา(โรงเรียน,หน่วยงานภายนอก, 
กยศ) 

  4,025 ครูวิภาภร 

3. ติดตามผลและข้อมลูสารสนเทศใน
การศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.3 และม.6 

3,000   ครูสุพัตรา 

4. ทัศนศึกษาสัญจรม.6    ครูสุพัตรา 
5. ทัศนศึกษาสัญจรม.3    ครูวิภาภร 
6. จัดป้ายนิเทศและส่งเสรมิการคน้คว้าข้อมูล    ครูภัครนันท ์
7. แนะแนวโรงเรียนประถมศกึษา 2,400   ครูภัครนันท ์
8. งานพ่ีพบน้อง 19,290   ครูสุพัตรา 
9. นิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพ 3,000   ครูวิภาภร 
10. แนะแนวการศึกษาต่อ / รับสมัครโควต้า    ครูสุพัตรา 
11. ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนอกเวลาเรยีน    ครูปาริชาต ิ
12. ทุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อนักเรียนยากจน   5,600 ครูสุพัตรา 
13. ครูในดวงใจ    ครูปาริชาต ิ
14. ตลาดนัดพอเพียง    ครูแนะแนว 
15. จัดท าหนังสืออนุสรณ์สารวิทยา 
ส าหรับนักเรียนช้ันม.6 

   ครูสุพัตรา 

16. งานรวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม(LD)   4,550 ครูภัครนันท ์
17. ปรับปรุงห้องแนะแนว    พัฒนาศูนย์
สารสนเทศให้มีคณุภาพ บ ารุงดูแลซอ่มแซม 

300,000 
 

 
ครูปารชาต ิ
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
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ฟรี 15ปี 
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สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

 และจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ ์
18 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ในส านักงาน 
-จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
-จัดซ่อมเครื่องพิมพ์และ 
ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์ภายในห้องแนะแนว 

25,000 

  ครูวิภาภร 

รวม 347,690  14,175  
งานห้องสมุด 
1. กิจกรรมจัดหาและบริการสิ่งพมิพ์     
    1.1  หนังสือ 30,000   ครูธีรวุฒิ 
    1.2  หนังสือ E-Book 20,000   ครูธีรวุฒิ 
    1.3  วารสาร 7,000   ครูธีรวุฒิ 
    1.4  หนังสือพิมพ ์ 8,000   ครูธีรวุฒิ 
2. กิจกรรมบรรยากาศดี ภูมิทัศน์เด่น     
    2.1  จัดซื้อจัดหา วัสดุ ครุภณัฑ์ ในห้องสมุด   38,000 ครูธัญธร 
    2.2  การบ ารุงรักษา วัสดุ ครุภณัฑ์ ใน
ห้องสมุด 

90,000   ครูธัญธร 

รวม 155,000  38,000  
รวมท้ังสิ้นกลุม่บริหารวิชาการ 5,561,393 4,000,000 387,625  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1. จัดท าหนังสือคู่มือนักเรยีน   120,000 ครูอรอนงค์   
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์วัสดุส านักงาน 35,943   ครูอรอนงค์   
3. จัดซื้อ/ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์ 18,000   ครูอรอนงค์   
4. ดูแล ซื้อ/ซ่อม ระบบกล้อง CCTV   150,000 ครูพิทักษ ์
5. จัดท าสติกเกอร์ติดรถยนตเ์ข้า – ออก    ครูพิทักษ ์
6. จัดซื้อ/ซ่อมวิทยสุื่อสาร   10,000 ครูพิทักษ ์
7. ซ่อมบ ารุงระบบไม้กั้นจราจร   20,000 ครูพิทักษ ์
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้   100,000 ครูธัญทิพย ์

รวมท้ังสิ้นกลุม่บริหารงานบุคคล 53,943  400,000  
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
งานพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
1.กิจกรรมบริหารพสัดุและสินทรพัย์ 80,444  3,000 ครูนิภาวรรณ 
2.กิจกรรมส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ    ครูนิภาวรรณ 
3.กิจกรรมตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและ
รายงานการใช้เงินและการด าเนินงาน 

   ครูญาณภัทร 

4.กิจกรรมระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

  49,003 ครูนิภาวรรณ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
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ผู้รับผิดชอบ 

5.กิจกรรมบริหารการเงิน    ครูนิภาวรรณ 

6.กิจกรรมบริหารการบัญช ี    ครูนิภาวรรณ 

7.กิจกรรมตรวจสอบภายใน    ครูนิภาวรรณ 

8.กิจกรรมจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน   5,000 ครูนิภาวรรณ 

9.กิจกรรมติดตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี   1,000 ครูนิภาวรรณ 

10.กิจกรรมอบรมบุคลากรกลุม่บรหิาร
งบประมาณ 
- อบรมหน่วยงานภายนอก 

  30,000 ครูนิภาวรรณ 

11.กิจกรรมจัดหาบุคลากรรับผดิชอบงาน
ส านักงาน การเงินและพัสด ุ

   ครูนิภาวรรณ 

12.ซ่อมบ ารุงพัสด-ุครุภณัฑ์กลุม่บริหาร
งบประมาณ 

  10,000 ครูนิภาวรรณ 

13.พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 60,000  100,000 ครูนิภาวรรณ 

รวมท้ังสิ้นกลุม่บริหารงบประมาณ 140,444  203,003  
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
งานพัฒนาระบบบริหาร 
1. จัดซื้อเครื่องใช้ส านักงาน 45,000  6,500 ครูนภวรรณ   
2. จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์และครุภณัฑ์ส านักงาน   9,500 

 
ครูนภวรรณ   

รวม 45,000  16,000  
งานธุรการ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภณัฑ์ในการ 
ปฏิบัติงานธุรการ 

86,450  18,550 ครูกฤษณา 

ปรับปรุง–ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์     
และครภุณัฑ์ ในการปฏิบตัิงานธุรการ 

  35,000 ครูกฤษณา 

พัฒนาบุคลากร  และอบรมเชิงปฏบิัติการ     ครูกฤษณา 
รวม 86,450  53,550  

งานประชาสัมพนัธ ์
1. การพัฒนาระบบบรหิารงานประชาสัมพันธ ์    ครูกิตติพัทธ์  

ครูกัญญารัตน์   
ครูศรนรารตัน์   

1.1  ซ่อมวัสดุอุปกรณ ์
       1.1.1 ระบบโทรศัพท์ 
       1.1.2 คอมพิวเตอร์ 
       1.1.3 เครื่องปริ๊นเตอร ์

  100,000 



หนา้ 37 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
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ผู้รับผิดชอบ 

       1.1.4 ป้ายไฟ LED 
1.2 จัดซื้อครุภณัฑ ์   10,000 ครูธญัฐฐา 

ครูกัญญารัตน ์
ครูศรนรารตัน ์

1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ 15,000   ครูธญัฐฐา 
ครูกัญญารัตน ์
ครูศรนรารตัน ์

2. กิจกรรมการจัดท าวารสารโรงเรียนสารวิทยา
และสื่อสิ่งพิมพ์ 
2.1. กิจกรรมการจัดท าวารสารโรงเรียนสาร
วิทยาและจดัท าหนังสือมุทิตาจิต  
ปร าจ าปีงบประมาณ  2564 

   
 

130,000 

ครูกัญญารัตน์   
ครูธณัฐฐา   
ครูวิชิต 
ครูวนัสนันท์   
ครูธนภัทร   
ครูศรนรารตัน์   

2.2. กิจกรรมจัดท าป้าย / บอรด์ประชาสัมพันธ์
วันส าคัญต่างๆ 

6,000   ครูกัญญารัตน์   
ครูธณัฐฐา   
ครูวิชิต   
ครูธนภัทร   
ครูศรนรารตัน์   

2.3 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สารวิทยา 
ผ่านกลุม่ไลน์ เครือข่าย PR สพม.2 

   ครูศรนรารตัน์   

2.4 การส่งข่าวสารกิจกรรมของ ร.ร. สารวิทยา 
ในเว็บไซตโ์รงเรยีน srv.ac.th  และเพจ Pr 
โรงเรียนสารวิทยา 

   ครูศรนรารตัน์   

2.5การจัดท า ส.ค.ส. ส่งผ่านระบบ Line  
ปี 2564 

   ครูกัญญารัตน์   
ครูศรนรารตัน์   

2.6.จัดท าป้ายไวนลิแสดงสถิติการรับนักเรียน
ในปีการศึกษา  2564 

   ครูกัญญารัตน์   
ครูธณัฐฐา 
ครูศรนรารตัน์   

3. โครงการเสียงตามสายหลากหลายนักอ่าน 
 

   ครูกัญญารัตน์   
ครูวิชิต   
ครูกัญญารัตน์   

4. การบริการดูแลระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน  1,000  ครูจตุพร 
ครูกัญญารัตน์   
ครูกัญญารัตน์   

รวม 21,000 1,000 241,000  
งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 
กิจกรรมการพัฒนางานยานพาหนะ     
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1. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 200,000  ครูนุชจิรา   
2. ค่าบ ารุงรักษา   100,000 ครูนุชจิรา   
3. ค่าต่อพรบ.   25,000 ครูนุชจิรา   

รวม 200,000  125,000  
งานโภชนาการ 
1.ปรับปรุงศูนย์อาหาร    ครูวีนัฐดา 

- ศึกษาดูงาน   5,000  
- ซื้อตู้ลวกช้อนสแตนเลส   20,000  

2.ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร    ครูวีนัฐดา 
3.อบรมร้านค้าจ าหน่ายอาหาร    ครูวีนัฐดา 
4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ล้างจาน    ครูวีนัฐดา 

รวม   25,000  
งานอนามัยโรงเรียน 
1.จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ทางการพยาบาล 60,000   ครูวัลวิภา 
2.จัดซื้อหมึกพิมพ์กระดาษและอุปกรณ์
ส านักงาน 

5,000   ครูสุกญัญา  

3.โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีการศึกษา   718,000 ครูธนภรณ์  
4.โครงการประกันอุบัติเหตุประจ าปีการศึกษา   718,000 ครูปัทมา 
5.ฉีดพ่นสารเคมีก าจดัยุงลาย  2,000   ครูธีระวัฒน ์
6.ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ ์    เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 
7.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ ่    เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 
8.ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลกู (HPV)    เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 
9. จัดท าแผนนโยบายของส่วนราชการ 
ประชาชน  ร่วมกับผู้ปกครอง/ประชาชน  
เพื่อให้ความรู้แกชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

   ครูวัลวิภา 

ครูธีระวัฒน ์

เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 

10. จัดกิจกรรม  Big Clening week และ
รณรงค์ก าจัดสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

   ครูวัลวิภา 

ครูธีระวัฒน ์

เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 

11. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
ในการจัดการแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย

   ครูวัลวิภา 

ครูธีระวัฒน ์
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เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 

ให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าท่ีห้อง

พยาบาล 

รวม 67,000  1,436,000  
งานบริการจัดเลี้ยงและรับรอง 
1.จัดเลีย้งรับรองการประชุมตา่งๆของโรงเรียน
และผูเ้ยี่ยมชมโรงเรียน 

  25,000 ครูนภวรรณ   

2. จัดซื้อเสื้อเครื่องแบบของโรงเรยีน    ครูนภวรรณ   
3. จัดซื้อของที่ระลึกของโรงเรยีน    ครูนภวรรณ   
4. จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน   45,000 ครูนภวรรณ   

รวม   70,000  

งานโสตทัศนศึกษา 
1.จัดซื้อและซ่อมบ ารุงโสตทัศนูปกรณ ์   100,000 ครูจิราภรณ์   
2.จัดซื้อวัสดสุ านักงาน   5,000 ครูจิราภรณ์   
3.ซ่อมโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์เสริมประจ า
ห้องเรียน 

  200,000 ครูเมธ ี

4.จัดท าป้ายกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   50,000 ครูจิราภรณ์   
รวม   355,000  

งานนักพัฒนา 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพนักพัฒนา (นักการ-ภารโรง) 

  5,000 นายวินัย   

2. ศึกษาดูงาน   25,000 นายวินัย  
รวม   30,000  

งานธนาคารโรงเรียน 
1. ให้บริการเปดิบัญชีการรับฝากและถอนเงิน
แก่นักเรียนและคร ู

  600 ครูประจบ  
ครูกฤษณา  
ครูกฤษดาพร   

2. การให้ความรู้เกีย่วกับเรื่อง หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การออม การประหยัด 

   ครูประจบ  
ครูกฤษณา  
ครูกฤษดาพร   

รวม   600  
รวมท้ังสิ้นกลุม่บริหารทั่วไป 419,450 1,000 2,352,150  

รวมท้ังสิ้น 6,260,452 4,001,000 3,628,353  
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563– 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรหิารวชิาการ 
ชือ่โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สอดคลอ้งกบักลยทุธเ์ชงินโยบายของ สพฐ.

ขอ้ที ่1 จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง
ขอ้ที ่2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน
ขอ้ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพมมีาตรฐานและ

ลดความเหลือ่มล้ำ-าทางการศกึษา
สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์สพม.2

ขอ้ที ่1 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็น
ไทยยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย

ขอ้ที ่2 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั -นพื-นฐานมทัีกษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่เพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน

ขอ้ที ่1 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากลเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม
ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละด้ำารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขอ้ที ่3 พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา กระบวนการจัดการเรยีนรู ้ทีเ่นน้ผูเ้รยีน
เป็นส้ำาคญัตามมาตรฐานสากล
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน

ขอ้ที ่1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 5 กลุม่สาระการเรยีนรูห้ลกัเพิม่ขึ-นรอ้ยละ 3
ขอ้ที ่2 นักเรยีนทกุคนมทัีกษะการอา่น การเขยีนเชงิวเิคราะห ์สรา้งสรรคแ์ละใฝ่รู ้

และใฝ่เรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
ขอ้ที ่5 นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาเพิม่ศักยภาพในดา้นภาษา คณติศาสตร ์

เทคโนโลย ีกฬีาและศลิปะเพือ่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิในระดบัประเทศและตา่ง
ประเทศ
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้ำา   โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ่
  โครงการตอ่เนือ่ง
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

  ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ล้ำ-าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์

  การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ดา้นบรหิารจัดการ
ดว้ยระบบคณุภาพ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.   
              มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.1 (5, 6)

    มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่2,
3



หนา้ 41

1. หลกัการและเหตผุล
ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารไดด้้ำาเนนิการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง

(พ.ศ.2552-2561) ซึง่เนน้ในการยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ต็มศกัยภาพกลยทุธท์ี่
1 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา ทกุระดบัตามหลกัสตูรและสง่เสรมิความ
สามารถดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูค้ณะกรรมการนโยบายปฏริปู
การศกึษาในทศวรรษทีส่องไดก้้ำาหนดเป้าหมายใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนในวชิา
หลกัจากการทดสอบระดบัชาตมิคีะแนนเฉลีย่มากกวา่รอ้ยละ 50 และจดุเนน้ที ่3 
ของส้ำานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั -นพื-นฐานผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 4 กลุม่
สาระวชิาหลกัเพิม่ขึ-นอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 และส้ำานักงานเขตพื-นทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษาก้ำาหนดผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 4 กลุม่สาระวชิาหลกัใหเ้พิม่ขึ-นอยา่ง
นอ้ยรอ้ยละ 3 ดว้ยเหตผุลและความจ้ำาเป็นดงักลา่ว โรงเรยีนสารวทิยาจงึก้ำาหนด
โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขึ-นอยา่งตอ่เนือ่ง
2. วตัถปุระสงค์

2.1 เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนการสอนของครใูหม้ปีระสทิธภิาพ
สงูขึ-น
2.2 เพือ่สนับสนุนใหน้ักเรยีนไดร้ับองคค์วามรูแ้ละน้ำาองคค์วามรูท้ ีไ่ดไ้ปพัฒนา
ตนเองและประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

3. เป้าหมาย
3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ

  นักเรยีน จ้ำานวน  2,894   คน   ผูป้กครอง จ้ำานวน 
……………………………. คน

  ครู จ้ำานวน    151    คน   อืน่ๆ โปรดระบุ
 ………………………..………. คน
3.2  เป้าหมายเชงิคณุภาพ(ผลการพจิารณาตามวัตถปุระสงค/์ระดบั

มาตรฐาน)
1. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและมผีลการสอบทดสอบระดบัชาตสิงูขึ-น
2. ครไูดรั้บการพัฒนากระบวนการในการจัดการเรยีนรูอ้ยา่งรอบดา้นมากขึ-น

4. ระยะเวลาดำาเนนิการ  1 ตลุาคม  2563  – 30  กนัยายน  2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางนธิวิด ี  แพรวัฒนะสขุ
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  กลุม่สาระการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ

งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผูร้บัผดิ

ชอบ
เงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

กลุม่บรหิารวชิาการ
1.กจิกรรมส ง่ เสร มิ
และพัฒนาศกัยภาพ
ทางวชิาการ
-สอนเสรมิวันเสาร ์

1
ต.ค.63–

ครเูฉลมิศรี

ครธูดิา
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผูร้บัผดิ

ชอบ
เงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

(ม.1-3) 

-เตรยีมความพรอ้ม
หลอมนอ้งใหม ่(ม.1,
ม.4)

 30
ก.ย.64
1 - 31

พ.ค. 64

2.กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มในการ
สอบ O-NET ระดบั
ชั -น ม.3

14
พ.ย.63– 

30
ก.ย.64

31,710

ครโูสภณ  

3.กจิกรรมสง่เสรมิ
วชิาการระดบัชั -น ม.4

14
พ.ย.63– 

30
ก.ย.64

42,000
ครรูุง่เพ็ชร์

4.กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มในการ
สอบ GAT/PAT 
ระดบัชั -น ม.5

14
พ.ย.63–

30
ก.ย.64

39,040
ครภูคั
รนันท์

5.กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มในการ
สอบ O-NET และ 
GAT/PAT ระดบัชั -น 
ม.6

14
พ.ย.63– 

30
ก.ย.64

76,680

ครเูฉลมิศรี

6.กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มในการ
สอบ สอวน.ระดบั
ม.ตน้

1
ต.ค.63– 

30
ก.ย.64

10,000 ครธูาราดล

รวม 189,43
0

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1. กจิกรรมคลนิกิ
หมอภาษา แกปั้ญหา
อา่นไมค่ลอ่งเขยีนไม่
คลอ่ง ส้ำาหรับนักเรยีน
ระดบัมัธยมศกึษา
ตอนตน้ (ม.1-3)

1 ต.ค.
2563 –
30 ก.ย.
2564

ครกูญัญา
รัตน ์ 
ครพูชิา
ชาญ  
ครเูมธ ี    

2. กจิกรรม O-NET 1 ต.ค. ครสูวุมิล  
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผูร้บัผดิ

ชอบ
เงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

งา่ยนดิเดยีว 2563 –
30 ก.ย.
2564

ครสูนธิ
กาญจน ์ 
ครธูนภทัร 

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1.เจยีระไนเพชร 
เจยีระไนพลอย

ทกุวัน
ครอูรนันท์

2.ความถนัดทาง
คณติศาสตร ์
PAT 1

ทกุวัน
จันทร ์–
องัคาร

ของเดอืน
ม.ค. –

ก.พ. 64

64,000 ครอูรนันท์
ครณัูทธม
วันทน์
ครวูรางค์

3.วจัิยในชั -นเรยีน
ก.พ.–

ม.ีค. 64
ครโูสภณ

รวม 64,000
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1. กจิกรรมสอนเสรมิ
เพือ่ยกผลสมัฤทธิ์

1 ต.ค.
63 –

30 ก.ย.
64

ครธูาราดล
 (ม.ตน้)
ครนูภิา
วรรณ   
(ม.ปลาย)

2. กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มเพือ่สอบ 
O-NET
- ระดบัชั -น
มัธยมศกึษาปีที ่3 
- ระดบัชั -น
มัธยมศกึษาปีที ่6

1 ต.ค.
63 –

30 ก.ย.
64

ครสูาวติร ี
(ม.3)
ครวูนดิา   
(ม.6)

3. กจิกรรมการท้ำา
วจัิยในชั -นเรยีน

1 ต.ค
63–
30

ก.ย.64

ครธูัญ
ทพิย ์  
ครอูกัษรา
ภคั

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผูร้บัผดิ

ชอบ
เงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

1.กจิกรรมแลกเปลีย่น
เรยีนรูพั้ฒนาสง่เสรมิ
ศกัยภาพนักเรยีน

1 ต.ค.63
-

30 ก.ย.6
4

2,000 ครูธเนศ

2.กจิกรรมเตรยีม
ความพรอ้มสอบม.6  

1 ต.ค.63
-

30 ก.ย.6
4

5,000 ครู
ประพจน์

3.กจิกรรมการวจัิย
เพือ่พัฒนาการเรยีนรู ้

1 ต.ค.63
-
30 ก.ย.6
4

ครูธเนศ

4.กจิกรรมการพัฒนา
สือ่การสอน/นวัตกรรม
การสอน

1 ต.ค.63
-

30 ก.ย.6
4

ครูกนก
ลกัษณ์

รวม 7,000
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1.กจิกรรมการสอน
เสรมิฝึกทักษะเฉพาะ
ดา้นหลงัเลกิเรยีน
   1.1 ดา้นทัศนศลิป์
   1.2 ดา้นนาฏศลิป์
   1.3 ดา้นดนตรไีทย
   1.4  ด า้ น ด น ต ร ี
สากล

1 ต.ค.63
–

31
ส.ค.64

10,000 ครมูหธิร

2. การพัฒนาผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน
ศลิปะโดยใชช้ดุฝึก
ทักษะปฏบิตัิ

1 ต.ค.63
–

31
ส.ค.64

คณุครทูกุ
คนในกลุม่
สาระฯ

3.  ก จิ ก ร ร ม  Arts
Multimedia

1 ต.ค.63
–

31
ส.ค.64

คณุครทูกุ
คนในกลุม่
สาระฯ

รวม 10,000
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผูร้บัผดิ

ชอบ
เงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

1.การจัดการเรยีนการ
สอนในศตวรรษที ่21

1 ต.ค.63
– 

30
ก.ย.64

ครผููส้อน

2.การเตรยีมความ
พรอ้มเพือ่พัฒนา
ทักษะวชิาการทาง
ดา้นสขุภาพและกฬีา

1 ต.ค.
63 – 
30

ก.ย.64

ครผููส้อน

3.การพัฒนาตน้แบบ
โรงเรยีนเสรมิสรา้ง
ความรอบรูส้ขุภาพ

1 ต.ค.
63 – 
30

ก.ย.64

กลุม่สา
ระฯ

สขุศกึษา
และ

พลศกึษา
รว่มกบั
สถาบนั

พัฒนาสขุ
ภาวะเขต

เมอืง
4.การวจัิยเพือ่การ
พัฒนาการเรยีนการ
สอน

1 ต.ค.63
– 

30
ก.ย.64

ครผููส้อน

รวม
กลุม่สาระการงานอาชพี
1. กจิกรรมจัด
วทิยากรภายนอกมา
ใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีน

1 ก.พ. –
15

ม.ีค.64

5,000 ครณูาณ
ภทัร

รวม 5,000
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1. การสอนเสรมิภาษาองักฤษระดบัม.ตน้ และระดบัปลาย (Tutoring)
 ตวิ O-NET ม. 3

1 ต.ค.
63 –

30 ก.ย.
64

5,000 ผูแ้ทน
คณะครู

ม.3
จ้ำานวน 2

ทา่น
ตวิ O-NET ม. 6 1 ต.ค. 5,000 ครู ม.6
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร
ผูร้บัผดิ

ชอบ
เงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

63 –
30 ก.ย.

64
ทกุทา่น

2. การจดัจา้งครู
ชาวตา่งชาติ
 จัดจา้งครชูาวตา่ง
ชาติ

1 ต.ค.
63– 

30 ก.ย.
64

1,300,0
00

ครกูติติ
พัทธ ์
ครอูร
อนงค์

นามครชูนิ
กานต์
และครู

กญัญาทพิ
3. กจิกรรมวจัิยเพือ่
พัฒนาในการเรยีน
เรยีนรู ้

1 ต.ค.63
–

 31
ม.ีค.64

ครนูริชา

4. กจิกรรมพัฒนาสือ่
การสอนและ
เทคโนโลยี

1 ต.ค.
63– 

30 ก.ย.
64

10,000
ครธูัญ

ญาภรณ์

รวม 10,000 1,310,
000

รวมท ัง้ส ิน้ 86,000 189,43
0

1,320,
000

8.วธิกีารดำาเนนิงาน
8.1 วางแผน (P) 

1.  ประชมุวางแผนและแตง่ตั -งคณะกรรมการด้ำาเนนิงานตามโครงการ
2.  คณะกรรมการรว่มกนัจัดท้ำาแผนปฏบิตักิารและก้ำาหนดปฏทินิการด้ำาเนนิการ

ตามโครงการ
3.  เสนอโครงการตอ่ผูบ้รหิารสถานศกึษาเพือ่ขอพจิารณาโครงการ

8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D) 
1.บนัทกึขอ้ความขออนุญาตจัดกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอ่ผูบ้รหิาร
2. ขออนุญาตด้ำาเนนิงานตามงาน/โครงการ/กจิกรรม
3. ด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. ตดิตามผลการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
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8.3 การตดิตามและประเมนิผล (C) 

กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

กลุม่บรหิารวชิาการ
1.กจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนา
ศกัยภาพทางวชิาการ
-สอนเสรมิวันเสาร ์(ม.1-3) 
-เตรยีมความพรอ้มหลอมนอ้ง
ใหม(่ม.1,ม.4)

รอ้ยละ 96 ของ
นักเรยีนไดรั้บ
การพัฒนา
คณุภาพตาม
มาตรฐานการ
ศกึษา

-ตรวจสอบผล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีน
-สมัภาษณ์/
สอบถาม

-แบบเก็บ
ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์/
การสอบถาม
-ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน

2.กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบ O-NET ระดบัชั -น 
ม.3

รอ้ยละ 96 ของ
นักเรยีนไดรั้บ
การพัฒนา
คณุภาพตาม
มาตรฐานการ
ศกึษา

-ตรวจสอบผล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีน
-สมัภาษณ์/
สอบถาม

-แบบเก็บ
ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์/
การสอบถาม
-ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน

3.กจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ
ระดบัชั -น ม.4

รอ้ยละ 
96 นักเรยีนได ้
รับการพัฒนา
คณุภาพตาม
มาตรฐานการ
ศกึษา

-ตรวจสอบผล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีน
-สมัภาษณ์/
สอบถาม

-แบบเก็บ
ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์/
การสอบถาม
-ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน

4.กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบ GAT/PAT ระดบั
ชั -น ม.5

รอ้ยละ 
96 นักเรยีนได ้
รับการพัฒนา
คณุภาพตาม
มาตรฐานการ
ศกึษา

-ตรวจสอบผล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีน
-สมัภาษณ์/
สอบถาม

-แบบเก็บ
ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์/
การสอบถาม
-ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน

5.กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบ O-NET  
และ GAT/PAT ระดบัชั -น ม.6

รอ้ยละ 
96 นักเรยีนได ้
รับการพัฒนา
คณุภาพตาม

-ตรวจสอบผล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีน
-สมัภาษณ์/

-แบบเก็บ
ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์/
การสอบถาม
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

มาตรฐานการ
ศกึษา

สอบถาม -ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน

6.กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
ในการสอบ สอวน.ระดบัม.ตน้ 

รอ้ยละ 
95 นักเรยีนมี
ความรูแ้ละ
ทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูร มี
ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ 
เทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล

-ตรวจสอบผล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีน
-ตรวจสอบการ
แขง่ขนัของ
นักเรยีน
-สมัภาษณ์/
สอบถาม

-แบบเก็บ
ขอ้มลูการ
สมัภาษณ์/
การสอบถาม
-ผลสมัฤทธิ์
ทางการ
เรยีน/ผลการ
แขง่ขนั

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1. กจิกรรมคลนิกิหมอภาษา 
แกปั้ญหาอา่นไมค่ลอ่งเขยีนไม่
คลอ่ง ส้ำาหรับนักเรยีนระดบั
มัธยมศกึษาตอนตน้ 
(ม.1-3)

- นักเรยีนรอ้ย
ละ 90 เขา้รว่ม
กจิกรรมคลนิกิ
หมอภาษา แก ้
ปัญหาอา่นไม่
คลอ่งเขยีนไม่
คลอ่ง ส้ำาหรับ
นักเรยีนระดบั
มัธยมศกึษา
ตอนตน้ 
(ม.1-3)

1. สงัเกต
2. ประเมนิ

1. แบบ
สงัเกต
2. แบบ
ประเมนิ

2.ก จิก ร รม O-NET  ง า่ ยน ดิ
เดยีว

 - นักเรยีนชั -น 
ม. 3 และ ม. 6
รอ้ยละ 90 เขา้
รว่มกจิกรรมตวิ 
O-NET

1. สงัเกต
2. ประเมนิ

1. แบบ
สงัเกต
2. แบบ
ประเมนิ

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1. ปัดฝุ่ นเพชร เจยีระไนพลอย รอ้ยละ 95 ของ

นักเรยีน
มคีวามสามารถ
ดา้นวชิาการและ
ทักษะ
คณติศาสตร์

-ใชแ้บบทดสอบ
-ใชแ้บบสอบถาม
-จากแบบรายงาน
ผล
-การสอบระดบั
ชาติ

-แบบทดสอบ
-แบบสอบถา
ม
-แบบรายงาน
ผล
-การสอบ
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

ระดบัชาติ
2. ความถนัดทางคณติศาสตร ์
    PAT 1

รอ้ยละ 95 ของ
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรมยก
ระดบัผล
สมัฤทธิท์างการ
สอบ

-ใชแ้บบทดสอบ
-ใชแ้บบสอบถาม
-จากแบบรายงาน
ผล
-การสอบระดบั
ชาติ

-แบบทดสอบ
-แบบสอบถา
ม
-แบบรายงาน
ผล
-แบบทดสอบ
ระดบัชาติ

3. วจัิยในชั -นเรยีน รอ้ยละ 100 
ของครมูกีารท้ำา
วจัิยในชั -นเรยีน

-นเิทศตดิตาม
-ตรวจสอบ

- แบบตรวจ
งานวจัิย

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1. กจิกรรมสอนเสรมิเพือ่
ยกผลสมัฤทธิ์

นักเรยีนรอ้ยละ 
70 มผีล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนกลุม่วชิา
วทิยาศาสตรส์งู
ขึ-นอยา่งนอ้ย
รอ้ยละ  3

- ทดสอบ - แบบ
ทดสอบ

2. กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
   เพือ่สอบ O-NET ม.3 
และม.6

ผลการทดสอบ
ระดบัชาตเิฉลีย่
กลุม่วชิา
วทิยาศาสตรส์งู
ขึ-นรอ้ยละ 3 

- ทดสอบ - แบบ
ทดสอบ

3. กจิกรรมการท้ำาวจัิยในชั -น   
เรยีน

ครวูทิยาศาสตร์
20 คน มกีารจัด
ท ้ำา ว จิ ัย ใ น ช ั -น
เรยีนอยา่งนอ้ย
1 เรือ่ง

- ส้ำารวจ - แบบส้ำารวจ

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา และวฒันธรรม
1.กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
พัฒนาสง่เสรมิศกัยภาพ
นักเรยีน

นักเรยีนรอ้ยละ 
85 ของ
นักเรยีนทีม่ผีล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิา

ทดสอบ
ประเมนิผล

แบบทดสอบ
แบบประเมนิ
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

สงัคมศกึษาสงู
ขึ-น

2.กจิกรรมเตรยีมความพรอ้ม
สอบ ม.6

นักเรยีนรอ้ยละ 
85 ของ
นักเรยีนทีม่ผีล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนวชิา
สงัคมศกึษาสงู
ขึ-น

ทดสอบ
ประเมนิผล

แบบทดสอบ
แบบประเมนิ

3.กจิกรรมการวจัิยเพือ่
พัฒนาการเรยีนรู ้

ครทูกุคนมวีจัิย
ในชั -นเรยีน

วจัิยในชั -นเรยีน แบบสอบถาม

4.กจิกรรมการพัฒนาสือ่การ
สอน/นวัตกรรมการสอน

สือ่การสอน/

นวัตกรรมการ
สอน

สือ่การสอน/

นวัตกรรมการสอน
อปุกรณ์ใสส่ือ่
ในการเรยีน
การสอน

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ

1. กจิกรรมการสอนเสรมิฝึก
ทักษะเฉพาะดา้นหลงัเลกิเรยีน

ผลสมัฤทธิข์อง
นักเรยีน
อยูใ่นระดบัดี
รอ้ยละ 90

ความพงึพอใจ แบบประเมนิ
ความพงึ
พอใจ

2. การพัฒนาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนศลิปะโดยใชช้ดุ
ฝึกทักษะปฏบิตัิ

ผลสมัฤทธิข์อง
นักเรยีนอยูใ่น
ระดบัดรีอ้ยละ 
90

ทดสอบ แบบทดสอบ
ทักษะปฏบิตัิ

3. กจิกรรม Arts 
Multimedia

ครใูนกลุม่สาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ
มสีือ่ทีทั่นสมัย 
รอ้ยละ 100

นเิทศ แบบบนัทกึ
การผลติสือ่

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1. การจัดการเรยีนการสอนใน
ศตวรรษที ่21

นักเรยีนมผีล
สมัฤทธิท์างการ
เรยีนดขี ึ-นรอ้ย

ละ 93

การนเิทศ การ
สอบถาม  

การสงัเกตการ
สอบ

ผลการเรยีน
ของนักเรยีน

2. การเตรยีมความพรอ้มเพือ่
พัฒนาทักษะวชิาการทางดา้น
สขุภาพและกฬีา

นักเรยีนพัฒนา
ทักษะความรูด้ี
ข ึ-นรอ้ยละ 93

การนเิทศ การ
สอบถาม การ

สงัเกตการสอบ

ผลการ
แขง่ขนั
ทักษะ

3. การพัฒนาตน้แบบโรงเรยีน นักเรยีนมภีาวะ การนเิทศ การ นักเรยีนมี
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

เสรมิสรา้งความรอบรูส้ขุภาพ ทางสขุภาพดี
ขึ-นรอ้ย 90

สอบถาม การ
สงัเกต การปฏบิต้ิ

ตน

ความรอบรู ้
สขุภาพและ
สขุภาพดี

4. การวจัิยเพือ่การพัฒนาการ
เรยีนการสอน

นักเรยีนมกีาร
พัฒนาจากการ
ท้ำาวจัิย รอ้ยละ

80

การนเิทศ
สอบถาม สงัเกต
ด้ำาเนนิการวจัิย

ผลงานวจัิย
และการ

พัฒนาของ
นักเรยีน

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
1.กจิกรรมจัดวทิยากรภายนอก
มาใหค้วามรูแ้กนั่กเรยีน

รอ้ยละ 94 ของ
ผูเ้รยีนมคีวามรู ้
และทักษะที่
จ้ำาเป็นตาม
หลกัสตูรมคีวาม
เป็นเลศิทาง
วชิาการ เทยีบ
เคยีงมาตรฐาน
สากล

- ทดสอบ
- นเิทศ/สอบถาม

- แบบ
ทดสอบ
- 
แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูต้า่งประเทศ
1. การสอนเสรมิภาษาองักฤษ ระดบัม.ตน้ และม.ปลาย (Tutoring)
 ตวิ O-NET ม. 3
ตวิ O-NET ม. 6

รอ้ยละ 94 ของ
นักเรยีนไดรั้บ
การพัฒนา
คณุภาพตาม
มาตรฐานการ
ศกึษา

การทดสอบ แบบประเมนิ
แบบทดสอบ

2. การจดัจา้งครชูาวตา่งชาติ
(1.)  จัดจา้งครชูาวตา่งชาติ รอ้ยละ 94 ของ

ครชูาวตา่งชาติ
ทกุคนจัดการ
เรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ
ตอ่ผูเ้รยีน

การนเิทศ แบบประเมนิ

(2.)  คา่ใชจ้า่ยในการด้ำาเนนิ
การจัดท้ำา – ตดิตอ่เอกสารที่
เกีย่วขอ้งกบัครชูาวตา่งชาติ

รอ้ยละ 94 ของ
ครชูาวตา่งชาต
ทกุคนจัดการ

การนเิทศ แบบประเมนิ
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

เรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ
ตอ่ผูเ้รยีน

3.กจิกรรมกจิกรรมวจิยัเพือ่
พฒันาในการเรยีนรู ้

รอ้ยละ  89  
รอ้ยละของครู
จัดท้ำางานวจัิย
ในชั -นเรยีน สือ่ 
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การประเมนิ แบบประเมนิ
ความพงึ
พอใจ
ของครู

4.กจิกรรมพฒันาสือ่การ
สอนและเทคโนโลยี

รอ้ยละ 94 ของ
ครมูจัีดการเรยีน
รูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ
ตอ่ผูเ้รยีน

การนเิทศ แบบประเมนิ

น้ำาผลการประเมนิมาวเิคราะหห์าขอ้มลูเพือ่สรา้งแนวคดิ เพือ่พัฒนาปรับปรงุ
แกไ้ข รักษาคณุภาพใหย้ั่งยนืตอ่ไปโดยน้ำากจิกรรมนี-ไปเสรมิหลกัสตูรการจัดการเรยีนรู ้
ในรายวชิาตา่งๆของโรงเรยีนทีม่คีวามหลากหลาย  ผา่นกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่ขม้ขน้และ
หลากหลายทั-งในและนอกหอ้งเรยีน  เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาทักษะดา้นตา่งๆของ
นักเรยีนและเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเป็นเยาวชนทีด่ใีนอนาคต

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
1. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนในทกุรายวชิาสงูขึ-น
2. นักเรยีนมผีลการสอบระดบัชาตเิฉลีย่สงูขึ-น
3. นักเรยีนมกีารพัฒนากระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย

ตนเอง
4. ครมูกีารพัฒนาองคค์วามรู ้เทคนคิวธิกีารในการจัดการเรยีนรูเ้พิม่ข ึ-น
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรหิารวชิาการ
ชือ่โครงการพฒันาคณุภาพสูโ่รงเรยีนมาตรฐานสากล
สอดคลอ้งกบักลยทุธเ์ชงินโยบายของ สพฐ.

ขอ้ที ่1 จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง
ขอ้ที ่3 พัฒนาผูบ้รหิารครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ขอ้ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพมมีาตรฐานและลด

ความเหลือ่มล้ำ,าทางการศกึษา
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์อง สพม.2

ขอ้ที ่1 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็นไทยยดึ
มั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย

ขอ้ที ่2 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะตามหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขั ,นพื,นฐานมทัีกษะการ เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถในการแขง่ขนั
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน

ขอ้ที ่3 พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษากระบวนการการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น
ส้ำาคญัตามมาตรฐานสากล
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน

ขอ้ที ่6 หลกัสตูรสถานศกึษาไดรั้บการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรยีนการ
สอนทีมุ่ง่เนน้นักเรยีนเป็นส้ำาคญั จัดการวัดผล และปะเมนิผลทีม่คีณุภาพ
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้ำา   โครงการใหม่
  โครงการตอ่เนือ่ง
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

  ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ล้ำ,าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์

  การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ดา้นบรหิารจัดการ
ดว้ยระบบคณุภาพ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.   
              มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.1 (1, 2, 5)

    มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ประเด็นพจิารณา ขอ้
ที ่3

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

1. หลกัการและเหตผุล
หลกัสตูรสถานศกึษาเป็นหลกัสตูรทีโ่รงเรยีนเป็นผูจั้ดท้ำาขึ,นโดยยดึหลกัสตูรแกน

กลางการศกึษาขั ,นพื,นฐาน 2551 ซึง่ถอืวา่เป็นหลกัสตูรแกนกลางของประเทศ  เป็นก
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รอบและทศิทางในการพัฒนาหลกัสตูรใหเ้ป็นหลกัสตูรโรงเรยีนมาตรฐานสากล เพือ่
พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้ทัี ,งความรู ้ทักษะ ความสามารถระดบัมาตรฐานสากล มคีวาม
เป็นเลศิทางวชิาการกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีสี ิง่แวดลอ้มทีด่ ี มคีณุธรรม  รักความเป็น
ไทย  ด้ำารงชวีติในสงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งเป็นสขุ จงึจ้ำาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมี
กระบวนการนเิทศ  ตดิตาม ปรับปรงุ วจัิยและพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา  ใหม้คีณุภาพ
ระดบัมาตรฐานสากล กลุม่บรหิารวชิาการจงึด้ำาเนนิการใหม้โีครงการวจัิยและพัฒนา
หลกัสตูรสถานศกึษาขึ,นเพือ่ขบัเคลือ่นการวจัิยและพัฒนาหลกัสตูรใหม้คีณุภาพ

2. วตัถปุระสงค์
2.1เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารวจัิยและพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา
2.2เพือ่สนับสนุนใหม้กีารปรับปรงุและจัดท้ำาหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้คีวามหลาก

หลายเหมาะสมกบัความแตกตา่งและศกัยภาพ ของผูเ้รยีน ทอ้งถิน่ และเป็น
หลกัสตูรของโรงเรยีนทีม่รีะดบัมาตรฐานในระดบัสากล
3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ
  นักเรยีน จ้ำานวน   2,894  คน   ผูป้กครอง จ้ำานวน 
……………………………. คน
  ครู        จ้ำานวน     151  คน   อืน่ๆ โปรดระบ ุ
………………………..………. คน

3.2  เป้าหมายเชงิคณุภาพ
1. มกีารวจัิยและพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา
2. มกีารปรับปรงุและจัดท้ำาหลกัสตูรสถานศกึษาใหม้คีวามหลากหลายเหมาะสม

กบัความแตกตา่งและศกัยภาพของผูเ้รยีน 
ทอ้งถิน่ และเป็นหลกัสตูรของโรงเรยีนทีม่รีะดบัมาตรฐานในระดบัสากล

4. ระยะเวลาดำาเนนิการ   1 ตลุาคม 2563  –  30 กนัยายน 2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นางนธิวิด ี    แพรวัฒนะสขุ
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  กลุม่สาระการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ

งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผ ูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

กลุม่บรหิารวชิาการ
1. กจิกรรมจัดท้ำาการ
ศกึษาคน้ควา้และสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
(IS)

1
ต.ค.63
-30 ก.ย

..64

18,000 ค ร ูธ ัน ย ์
ชนก

2. กจิกรรมลดเวลา 1 ครสูวุมิล
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผ ูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

เรยีน-เพิม่เวลารู ้ ต.ค.63
-30 ก.ย

..64

ค ร ธู น
ภทัร

รวม 18,000
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

1. สง่เสรมิศกัยภาพครู
และนักเรยีนโดยใช ้
กระบวนการ PLC

1 ต.ค. 
63 – 
30 
ก.ย. 
64

20,000

1. ครธูน
ภทัร  
2.ครวูนัส
นันท ์

2. วรรณคดมีชีวีติ

1 ต.ค. 
63 – 
30 
ก.ย. 
64

-

1.ครพัูช
รยี ์
2.ครู
ธณัฐฐา 

รวม 20,000
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1.การพัฒนาศกัยภาพ
ครโูดยใช ้
กระบวนการ PLC

ธ.ค.63
–

ก.ย.64

-
ครจูี

รนันท์
2. ประชมุเชงิวชิาการ ธ.ค.63

–
ก.ย.64

6,000
ครอูร
นันท์

รวม 6,000
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1. กจิกรรมการจัดการ
เรยีนรูโ้ดยบรูณาการ
ภาษาองักฤษในทกุ
รายวชิาวทิยาศาสตร์

1 ต.ค
63

- 30
ก.ย 64

ครภูณัฑิ
รา
(ม.ตน้)
ครพัูทธ
นันท์
( ม.ปลา
ย)

2. กจิกรรมพัฒนาและ
ผลติสือ่การสอน

1 ต.ค
63

- 30
ก.ย 64

10,000

ครรัูตติ
ยากร   
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผ ูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

3. กจิกรรมชมุชนแหง่
การเรยีนรูท้างวชิาชพี 
(PLC)

1 ต.ค
63

- 30
ก.ย 64

ครพูร
พมิล  

4. อบรมครคูอมพวิเตอร์ 1 ต.ค
63

- 30
ก.ย 64

5,000

ครวูชิ
ชวทิย์

รวม 10,000 5,000
กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
1.ก จิ ก ร ร ม ป ร ะ ก ว ด
น ทิ า น ค ณุ ธ ร ร ม ส อ ง
ภาษา

19
ม.ค.
64

1,000 ครอูไุร
วัลย ์  

2.ก จิ ก ร ร ม ส ง่ เ ส ร มิ
กจิกรรมชมุชนการเรยีนรู ้
ทางวชิาชพี(PLC)

1 ต.ค.6
3-

30 ก.ย.
64

6,000 ครปูภงั
กร

รวม 1,000 6,000
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1. พัฒนาแหลง่เรยีนรู ้
ดนตรศีกึษา

1 ต.ค. 
63– 
30 
ก.ย. 
64

100,000

ครมูหธิร 

2. พัฒนาแหลง่เรยีนรู ้
หอ้งศนูย์
กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ศลิปะ

1.ต.ค. 
63– 
30 
ก.ย. 
64

300,000

ครสูรินิติ ิ

รวมท ัง้ส ิน้ 400,000
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1.การปลกูฝังการเลน่
กฬีาไทยและกฬีาสากล

 1 
ธ.ค.63
- 30 
ก.ย.63

ครเูฉลมิ
ศร ี

2.งานวจัิยในชั ,นเรยีน 1 ครผููส้อน
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผ ูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

ต.ค.63
- 30

ก.ย.63
3.การพัฒนาสือ่
นวัตกรรมทางการศกึษา

1
ต.ค.63
- 30

ก.ย.63

ครผููส้อน

4.การจัดท้ำา PLC 
(Professional 
Learning 
Community)

1
ต.ค.63
- 30

ก.ย.63

ครผููส้อน

รวมท ัง้ส ิน้
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
1. อบรมการจัดการ
เรยีนรูแ้ละกระบวนการ
กลุม่

ตลอด
ปีงบประม

าณ

5,000 ครสูชุี
นันท์

รวมท ัง้ส ิน้ 5,000
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ

1. กจิกรรม 
Christmas 2019
Christmas 
singing
Christmas quiz

 Picture Dictation
 Christmas Young
Designers
 Stage Show
 คา่อปุกรณ์การแสดง
และอปุกรณ์ ตกแตง่
ฉากและเวที
คา่อาหารวา่งส้ำาหรับ
คณะกรรมการจัดการ
แขง่ขนักจิกรรมตา่งๆ

12
ธ.ค.
63

35,000

ครชูนิ
กานต์
ครธูัญ

ญาภรณ์
ครพูร
ประภา
ครศูราน

ตา
ครปูระวิ

ดา
ครกูฤษ
ดาพร
ครู

กญัญา
ทพิ

และครู
ทกุคน

2. สง่เสรมิกจิกรรมการ 1 ต.ค. ครอูร
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผ ูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

เรยีนรูท้าง
วชิาชพี(PLC)

62 –
30
ก.ย.
63

อนงค์
ครปูระวิ

ดา
ครชูนิ
นทรพ์ร

                  รวม 35,000
                  รวมท ัง้
ส ิน้

484,000
22,000

8. วธิกีารดำาเนนิงาน
8.1 วางแผน (P)

1. วางแผนการปฏบิตังิาน
2. แตง่ตั ,งคณะกรรมการด้ำาเนนิงานและผูรั้บผดิชอบ
3. ก้ำาหนดแนวปฏบิตัใินการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบ

8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D)
1. บนัทกึขอ้ความขออนุญาตจัดกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอ่ผูบ้รหิาร
2. ขออนุญาตด้ำาเนนิงานตามงาน/โครงการ/กจิกรรม
3. ด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. ตดิตามผลการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ

8.3 การตดิตามและประเมนิผล (C) 
กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ

(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)
วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

กลุม่บรหิารวชิาการ
1.กจิกรรมการศกึษา
คน้ควา้และสรา้งองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง 
(IS)

รอ้ยละ 95 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา

-สงัเกตพฤตกิรรม
การจัดการเรยีน
การสอนของครู
และพฤตกิรรมการ
เรยีนรูข้องนักเรยีน
-ตรวจสอบ
แผนการจัดการ
เรยีนรูข้องครู
- นเิทศ
ตดิตาม/สมัภาษณ์

-แบบสงัเกต
พฤตกิรรม
-แบบนเิทศ
ตดิตาม/
สมัภาษณ์
-แบบสรปุ
กจิกรรม
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

2.กจิกรรมลดเวลา
เรยีน – เพิม่เวลารู ้

รอ้ยละ 95 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา

- สอบถามนักเรยีน
- ประเมนิกจิกรรม
ลดเวลาเรยีน – 
เพิม่เวลารู ้

- แบบสอบถาม
- แบบประเมนิ
-แบบสรปุ
กจิกรรม

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1. สง่เสรมิศกัยภาพ
ครแูละนักเรยีนโดยใช ้
กระบวนการ PLC

- รอ้ยละ 98 ของ
จ้ำานวนครทูีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมมคีวามเขา้ใจ 
พัฒนา และแกปั้ญหา
ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ์

แบบสอบถาม แบบสอบถาม

2. วรรณคดมีชีวีติ - รอ้ยละ 98 ของ
จ้ำานวนนักเรยีนทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรม

แบบสอบถาม แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1. การพัฒนา
ศกัยภาพครโูดย
ใชก้ระบวนการ PLC

รอ้ยละ 90 ของครไูด ้
ความรูจ้ากการศกึษาดู
งานการสอน
คณติศาสตร์

- การทดสอบ
- การสอบถาม

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

2.ประชมุเชงิวชิาการ รอ้ยละ 90 ของครไูด ้
ความรูจ้ากการศกึษาดู
งานการสอน
คณติศาสตร์

- ทดสอบ
- การสอบถาม

- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1. กจิกรรมการ
จัดการเรยีนรูโ้ดย
บรูณาการภาษา
องักฤษในทกุรายวชิา
วทิยาศาสตร์

1. ผูเ้รยีนรอ้ยละ  96 
มคีวามเป็นพลเมอืง
โลกเป็นเลศิทาง
วชิาการ  สือ่สารได ้
อยา่งนอ้ย  2  ภาษา  
ล้ำ,าหนา้ทางความคดิ
ผลติงานอยา่ง
สรา้งสรรค ์ รว่มกนัรับ
ผดิชอบตอ่สงัคมโลก
2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 
มคีวามรูแ้ละทักษะที่
จ้ำาเป็นตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง

- การท้ำาแบบ
ทดสอบ
- การตรวจ
แผนการจัดการ
เรยีนรู ้
- การนเิทศการ
สอน

- แบบทดสอบ
- แบบบนัทกึ
ผลการตรวจ
แผนการจัดการ
เรยีนรู ้
- แบบประเมนิ
การนเิทศการ
สอน
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

วชิาการ เทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล

2. กจิกรรมพัฒนา
และผลติสือ่การสอน

ครผููส้อนรายวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีจ้ำานวน 
29 คน มกีารพัฒนา
และผลติสือ่การสอนที่
สอดแทรกภาษา
องักฤษและมคีวามน่า
สนใจ ทันสมัย

- การส้ำารวจสือ่ 
ICT ในการจัดการ
เรยีนการสอน

- แบบส้ำารวจ
การใชส้ือ่ ICT

3. กจิกรรมชมุชน
แหง่การเรยีนรูท้าง
วชิาชพี (PLC)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีจ้ำานวน 
29 พัฒนาตนใหม้ี
ศกัยภาพและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชพี

- การเขา้รว่ม
ประชมุ/อบรม/สมัม
นา

- แบบรายงาน
การประชมุ/อบร
ม/สมัมนา

4. อบรมครู
คอมพวิเตอร์

รอ้ยละ 94 ของครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษาไดรั้บการอบรม
และพัฒนาตนใหม้ี
ศกัยภาพและ
สมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชพี

- ใชแ้บบสอบถาม - แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
1.กจิกรรมประกวด
นทิานคณุธรรมสอง
ภาษา

นักเรยีนรอ้ยละ 85 
สามารถใชส้องภาษา
ในบทเลา่นทิานได ้

สอบถาม  
สมัภาษณ์

แบบสอบถาม

2.กจิกรรมสง่เสรมิ
กจิกรรมชมุชนการ
เรยีนรูท้าง
วชิาชพี(PLC)

ครทูกุคนไดรั้บการ
พัฒนา ศกึษาดงูาน
เพือ่ใหม้ศีกัยภาพมาก
ขึ,น

สอบถามความคดิ
เห็น

แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1. พัฒนาแหลง่เรยีน
รูด้นตรศีกึษา

นักเรยีนสามารถใช ้
หอ้งบนัทกึเสยีงสง่ผล
งานส้ำาหรับการแขง่ขนั

ส้ำารวจความพงึ
พอใจของผูใ้ช ้
บรกิารบนัทกึเสยีง

แบบส้ำารวจ
ความพงึพอใจ
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

ศลิปหตัถกรรมระดบั
เขต

2. พัฒนาแหลง่เรยีน
รูห้อ้งศนูยก์ลุม่สาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ

นักเรยีนมหีอ้งเรยีนที่
เอื,ออ้ำานวยตอ่การ
จัดการเรยีนรู ้

ส้ำารวจความพงึ
พอใจของนักเรยีน

แบบส้ำารวจ
ความพงึพอใจ

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1.การปลกูฝังการเลน่
กฬีาไทยและกฬีา
สากล

นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรมปลกูฝังการ
เลน่กฬีาไทยและกฬีา
สากลรอ้ยละ 96

นเิทศ,สอบถาม การสงัเกต แบบ
ประเมนิ

2.งานวจัิยในชั ,นเรยีน ครจัูดท้ำาวจัิยในชั ,น
เรยีน รอ้ยละ 100

นเิทศ สอบถาม
วจัิย

ผลงานการวจัิย

3.การพัฒนาสือ่
นวัตกรรมทางการ
ศกึษา

ครไูดรั้บการอบรม
พัฒนา จัดท้ำาสือ่
นวัตกรรม รอ้ย ๘๐

สอบถาม การ
อบรม

การเขา้รว่มการ
พัฒนา และจัด
ท้ำาสือ่นวัตกรรม

4.การจัดท้ำา PLC 
(Professional 
Learning 
Community)

ครรูว่มจัดท้ำา PLC 
รอ้ยละ 100

สงัเกต นเิทศ
สอบถาม การจัด

ท้ำาโครงการ

ผลการจัดท้ำา
PLC

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี

1. อบรมการจัดการ
เรยีนรูแ้ละ
กระบวนการกลุม่

รอ้ยละ 89 ของครจัูด
ท้ำางานวจัิยในชั ,นเรยีน
สือ่ นวัตกรรม
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-ใชแ้บบสอบถาม - แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1. กจิกรรม 
Christmas 2020

รอ้ยละ 94 ของ
นักเรยีนมคีวาม
สามารถสือ่สารได ้
อยา่งนอ้ย 2 ภาษา 
ล้ำ,าหนา้ทางความคดิ  
ผลติงานอยา่ง
สรา้งสรรคแ์ละรว่มกนั
รับผดิชอบตอ่สงัคม

การประเมนิ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
การจัดกจิกรรม

2.สง่เสรมิกจิกรรม รอ้ยละ 94 ของครมูี การประเมนิ แบบประเมนิ



หนา้ 59

กจิกรรม ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิ

ผล

การเรยีนรู ้
ทางวชิาชพี(PLC)

จัดการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพตอ่ผู ้
เรยีน

ความพงึพอใจ
การจัดกจิกรรม
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563– 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรหิารวชิาการ 
ชือ่โครงการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการอา่นและการคดิ
สอดคลอ้งกบักลยทุธเ์ชงินโยบายของ สพฐ.

ขอ้ที ่1 จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง
ขอ้ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐาน 

และลดความเหลือ่มล้ำ)าทางการศกึษา
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์อง สพม.2

ขอ้ที ่1 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน ครู และบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็น
ไทย ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย

ขอ้ที ่4 จัดใหป้ระชากรวัยเรยีนไดรั้บโอกาส และความเสมอภาคทางการ
ศกึษาอยา่งท่ัวถงึ และมคีณุภาพ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน

ขอ้ที ่1 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากลเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม
ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละด้ำารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน 

ขอ้ที ่2 นักเรยีนทกุคน มทัีกษะการอา่น การเขยีนเชงิวเิคราะห ์ สรา้งสรรคแ์ละใฝ่
รูใ้ฝ่เรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้ำา   โ ค ร ง ก า ร
ใหม่โครงการตอ่เนือ่ง
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

  ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ล้ำ)าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์
  การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ดา้นบรหิารจัดการ
ดว้ยระบบคณุภาพ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.   
มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.1 (1, 2)

1. หลกัการและเหตผุล
การปฏริปูการศกึษาในปัจจบุนัจะตอ้งเนน้การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน

การศกึษาการเรยีนรูข้องคนไทย การจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้กระบวนการคดิถอืวา่
มคีวามส้ำาคญัมากทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้การพัฒนาทางดา้น
กระบวนการคดิทีห่ลากหลาย รวมถงึการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละหอ้งเรยีนแหง่
การคดิ มกีารบรูณาการความรูมุ้ง่เนน้การพัฒนาศกัยภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหเ้ป็น
มนุษยท์ีส่มบรูณ์ มคีวามสมดลุดา้นจติใจ รา่งกาย สตปัิญญา อารมณ์และสงัคม  และ
มเีป้าหมายทีมุ่ง่เนน้การพัฒนาก้ำาลงัคนทีส่ามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
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รวมทั)งยังเพิม่ศกัยภาพในดา้นการเตรยีมการเพือ่การแขง่ขนักบันานาประเทศ การ
ทดสอบในระดบันานาชาต ิเชน่ PISA ในยคุเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละการกา้วเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนและความเป็นสากล กลุม่บรหิารงานวชิาการจงึไดเ้ล็งเห็นและ
ตระหนักถงึความส้ำาคญัดงักลา่ว จงึไดจั้ดใหม้โีครงการการพัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวาม
สามารถในการศกึษาวเิคราะห ์ มวีจิารณญาณมคีวามคดิสรา้งสรรคค์ดิไตรต่รอง
อยา่งเป็นระบบขึ)น

2. วตัถปุระสงค์
2.1 เพือ่สง่เสรมิกระบวนการคดิอยา่งรอบดา้น
2.2 เพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทีเ่นน้กระบวนการคดิ 

การสรา้งสรรคป์ระโยชน ์เสรมิทักษะในการเรยีนรูแ้ละกระบวนการสบืเสาะหาความรู ้การ
แสวงหาความรูใ้นการพัฒนาตนเอง และเจตคตทิีด่แีละรักการเรยีนรู ้
3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ
  นักเรยีน จ้ำานวน   2,894  คน   ผูป้กครอง จ้ำานวน 
……………………………. คน
  ครู จ้ำานวน     151  คน   อืน่ๆ โปรดระบ ุ
………………………..………. คน

3.2  เป้าหมายเชงิคณุภาพ(ผลการพจิารณาตามวัตถปุระสงค/์ระดบั
มาตรฐาน)
1. นักเรยีนเกดิกระบวนการสบืเสาะหาความรูเ้พือ่ตนเองอยา่งยั่งยนืและไดเ้รยีนรู ้

การท้ำางานเป็นทมี
2. นักเรยีนมทีักษะในการคดิในดา้นตา่ง ๆ และเป็นพื)นฐานในการตอ่ยอดทักษะ
การคดิขั )นสงูตอ่ไป
3. นักเรยีนสามารถน้ำาส ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูเ้ช ือ่มโยงกบัการด้ำาเนนิชวีติประจ้ำาวันของ
ตนเองได ้

4. ระยะเวลาดำาเนนิการ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางนธิวิด ี  แพรวัฒนะสขุ
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กลุม่สาระการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

กลุม่บรหิารวชิาการ
1.กจิกรรมบรูณาการทกุ
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

1
ต.ค.63

ทกุกลุม่
สาระการ
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

– 30
ก.ย.64

เรยีนรู ้

2.กจิกรรมสง่เสรมินสิยัรัก
การอา่น

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

งานหอ้ง
สมดุ

3.กจิกรรม “การรูเ้รือ่งการ
อา่น (Read Literacy) 
ตามแนวทางการประเมนิ
ผลนักเรยีนนานาชาต ิ
PISA”

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

กลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
ภาษาไทย

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1.กจิรรมพัฒนาสง่เสรมิ
นักเรยีน LD

1 ต.ค. 
2563– 
30 ก.ย. 
2564

ครพูชิา
ชาญ   
ครู
กญัญา
รัตน ์ ครู
สวุมิล  

2.กจิกรรมบนัทกึรักการ
อา่น

1 ต.ค. 
2563– 
30 ก.ย. 
2564

ครดูาว
เรอืง 
ครพัูชรยี์

3.กจิกรรมสารานุกรมเพือ่
เยาวชน

1 ต.ค. 
2563– 
30 ก.ย. 
2564

10,000 ครสูนธิ
กาญจน ์
ครศูริ
ธันย ์  

รวม 10,000
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1.อา่น คดิ ค้ำานวณ ตาม
ระดบัชั )น

ธ.ค.
63 –
เม.ย.
64

-
ครนุูชจิ

รา

2. หอ้งสมดุกลุม่สาระ
คณติศาสตร์

ธ.ค.
63 –
ก.ย.

- ครจูดิา
ภา

ครปูาวา
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

64 รศิา
3. ระเบยีงความรู ้ ธ.ค.

63 –
ก.ย.
64

3,000 ครปัูทมา
ครู

กฤษฎา

4. Esport SRV 
Friendlyland ม.ค.

64 –
ก.พ.
64

-

ครปูาวา
รศิา

ครรูุง่เพ็
ชร์

ครวูรางค์
รวม 3,000

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1.กจิกรรมทักษะการคดิ
กบัโครงงานวทิยาศาสตร์

  1 
ต.ค.63
– 30 
ก.ย.64

ครู
พทัิกษ์  

2.กจิกรรมเสรมิทักษะการ
คดิขั )นสงู
- ระดบัชั )นมธัยมศกึษา
ตอนตน้ 
- ระดบัชั )นมธัยมศกึษา
ตอนปลาย

1 
ต.ค.63
– 30 
ก.ย.64

ครถูนอม
ศกัดิ ์ ครู
สภุา
ลกัษณ์ 

3. กจิกรรมสง่เสรมิการ
จัดการเรยีนรูว้ทิยาการ
ค้ำานวณ(Computing 
Science)

1 
ต.ค.63
– 30 
ก.ย.64

ครจูตพุร

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1.ก จิ ก ร ร ม เ ส ร มิ ส ร า้ ง
สนุทรยีศาสตรท์างศลิปะ

1 ต.ค. 
63– 
31 
ส.ค. 
64

3,000 ครณัูฐดา

2.ก จิ ก ร ร ม  Arts
Coaching

1 ต.ค. 
63– 
31 

ครทูกุ
คนใน
กลุม่
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

ส.ค. 
64

สาระการ
เรยีนรู ้
ศลิปะ

รวม 3,000
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1.วเิคราะหค์วามสามารถ
ทักษะดา้นการดแูล
สขุภาพ และดา้นกฬีา
ตา่งๆ

ธ.ค.
63 –

เม.ย. .
64

ครูธดิา

2.การประเมนิสภาวะ
สขุภาพของตนเอง เพือ่
การวางแผนดแูลสขุภาพ
และการเลน่กฬีา

ธ.ค.
63–
เม.ย.
64

ครูธดิา

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
1. การแขง่ขนัทักษะการ
งานอาชพี

ตลอด
ปีงบปร
ะมาณ

10,000 ครวูนัีฐ
ดา

รวมท ัง้ส ิน้ 10,000
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1. กจิกรรม Smart 
Reading and 
Creative Mind 
Mapping ระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที1่-
3 และระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที4่-6

15 ม.ิ
ย –30
ก.ค.
64

2,400 ครศูราน
ตา

ครทูวิ
ตย์

ครกูติติ
พัทธ์
ครวูรี์
สดุา

2. กจิกรรมการแขง่ขนั
วาดภาพตามเนื)อเรือ่ง 
(Picture Dictation)
ระดบัชั )นมัธยมศกึษาปี

15 ม.ิ
ย –30
ก.ค.
64

2,400 ครปูระวิ
ดา
ครชูนิ
นทรพ์ร
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

ที ่1-3 และระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที ่4-6

ครณัูฐธ
ยาน์

3. กจิกรรมการอา่น
เพือ่อนาคต
(Read and 
Creative 
Infographic)
ระดบัชั )นมัธยมศกึษาปี
ที ่4-6

15 ม.ิ
ย –30
ก.ค.
64

2,200 ครกูฤษ
ดาพร
ครพูร
ประภา
ครศูราน
ตา

4. กจิกรรมตอบปัญหา
ภาษา
องักฤษ(General 
Knowledge) ระดบั
ชั )นมัธยมศกึษาปีที ่1-
3 
และระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที ่4-6

15 ม.ิ
ย –30
ก.ค.
64

1,120 ครศูราน
ตาครู
ทวติย์
ครกูติติ
พัทธ์
ครวูรี์
สดุา

รวม 8,120
รวมท ัง้ส ิน้ 34,120

8. วธิกีารดำาเนนิงาน
8.1 วางแผน (P)

1. วางแผนการปฏบิตังิาน
2. แตง่ตั )งคณะกรรมการด้ำาเนนิงานและผูรั้บผดิชอบ
3. ก้ำาหนดแนวปฏบิตัใินการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบ

8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D)
1. บนัทกึขอ้ความขออนุญาตจัดกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอ่ผูบ้รหิาร
2. ขออนุญาตด้ำาเนนิงานตามงาน/โครงการ/กจิกรรม
3. ด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. ตดิตามผลการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ

8.3 การตดิตามและประเมนิผล ©
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

กลุม่บรหิารวชิาการ
1.กจิกรรมบรูณา
การทกุกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

รอ้ยละ 96 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาตามมาตรฐาน
การศกึษา

-ตรวจคะแนนจาก
การทดสอบ
-  
สอบถาม/สมัภาษณ์

- เกณฑก์าร
ตรวจใหค้ะแนน
ขอ้สอบ
- แบบสอบถาม 
ค้ำาถาม/แบบ
รายงานการ
สมัภาษณ์

2.กจิกรรมสง่
เสรมินสิยัรักการ
อา่น

รอ้ยละ 95 ของ
นักเรยีนเขา้รว่มการ
ประกวดเขยีนแผนผัง
ความคดิจากเรือ่งที่
อา่น

-การน้ำาเสนอผลงาน
-ชิ)นงาน
-สอบถาม/
สมัภาษณ์

-เกณฑก์าร
ประกวด
-แบบสอบถาม 
ค้ำาถาม/แบบ
รายงานการ
สมัภาษณ์

3.กจิกรรม “การรู ้
เรือ่งการอา่น 
(Read 
Literacy) ตาม
แนวทางการ
ประเมนิผล
นักเรยีน
นานาชาต ิPISA”

รอ้ยละ 94 ของ
นักเรยีนเขา้สอบวัด
ความรูด้ว้ยขอ้สอบ
ตามแนว PISA

-ตรวจคะแนนจาก
การทดสอบ
-สอบถาม/
สมัภาษณ์

-เกณฑก์ารตรวจ
ใหค้ะแนน
ขอ้สอบ
-แบบสอบถาม 
ค้ำาถาม/แบบ
รายงานการ
สมัภาษณ์

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1.กจิรรมพัฒนา
สง่เสรมินักเรยีน 
LD

รอ้ยละ 90 นักเรยีน
เขา้รว่มกจิกรรม
พัฒนาสง่เสรมิ
นักเรยีน LD

1. สงัเกต
2. ตรวจแบบ
ทดสอบ
3. ตรวจชิ)นงาน

1. แบบสงัเกต
2. แบบทดสอบ
3. แบบตรวจผล
งาน

2.กจิกรรมบนัทกึ
รักการอา่น

รอ้ยละ 90 นักเรยีน
เขา้รว่มกจิกรรม
บนัทกึรักการอา่น

1. สงัเกต
2. ตรวจชิ)นงาน

1. แบบสงัเกต
2. แบบตรวจผล
งาน

3.กจิกรรม
สารานุกรมเพือ่
เยาวชน

รอ้ยละ 90 นักเรยีน
เขา้รว่มกจิกรรม
บนัทกึรักการอา่น

1. สงัเกต
2. ตรวจชิ)นงาน

1. แบบสงัเกต
2. แบบตรวจผล
งาน

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1.อา่น คดิ ค้ำา รอ้ยละ 90 ของ การแบบทดสอบ แบบทดสอบ
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

ควณ ตาม
ระดบัชั )น

นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม

2. หอ้งสมดุกลุม่
สาระ
คณติศาสตร์

รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม

นเิทศตดิตามการใช ้
หอ้งสมดุหมวด
คณติศาสตร์

แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ

3. ระเบยีงความรู ้ รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม

การแบบทดสอบ แบบทดสอบ

4. Esport SRV
Friendlyland

รอ้ยละ 80 ของ
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม

การแบบทดสอบ แบบทดสอบ

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1.กจิกรรม
ทักษะการคดิกบั
โครงงาน
วทิยาศาสตร์

1. นักเรยีนสามารถ
ท้ำาและน้ำาเสนอโครง
งานวทิยาศาสตรไ์ด ้
รอ้ยละ 100
2. นักเรยีนมี
กระบวนการสบืเสาะ
หาความรูแ้ละทักษะ
การคดิดา้นตา่งๆใน
โครงงาน
วทิยาศาสตร ์รอ้ยละ 
95

1. การน้ำาเสนอ
โครงงาน
วทิยาศาสตร์
2. รปูเลม่/ชิ)นงาน
โครงงาน
3. 
สอบถาม/สมัภาษณ์

1. เกณฑก์ารน้ำา
เสนอโครงงาน
วทิยาศาสตร์
2. แบบสอบถาม
ค้ำาถาม/แบบ
รายงานการ
สมัภาษณ์

2.กจิกรรมพัฒนา
ความคดิขั )นสงู

นักเรยีนกลุม่เป้า
หมายมทัีกษะความ
คดิขึ)นสงูรอ้ยละ 80

ท้ำาแบบทดสอบ แบบทดสอบ

3. กจิกรรมสง่
เสรมิการจัดการ
เรยีนรูว้ทิยาการ
ค้ำา
นวน(Computin
g Science)

นักเรยีนกลุม่เป้า
หมายรอ้ยละ 80 ได ้
รับการสง่เสรมิการ
จัดการเรยีนรู ้
วทิยาการค้ำา
นวน(Computing 
Science)

สอบถาม/สมัภาษณ์ แบบสอบถาม  
ค้ำาถาม/แบบ
รายงานการ
สมัภาษณ์
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1.กจิกรรมเสรมิ
สรา้ง
สนุทรยีศาสตร์
ทางศลิปะ

นักเรยีนสามารถ
สรา้งสรรคผ์ลติงาน
ศลิปะไดจ้รงิ 100 %

1.สงัเกต
2.การน้ำาเสนอผล
งาน

ผลงานศลิปะ

2.กจิกรรม Arts 
Coaching

ครอูภปิรายการ
จัดการเรยีนรู ้,การ
จัดการชั )นเรยีน และ
รว่มกนัถอดบทเรยีน 
100 % 

1. สมัภาษณ์
2. ถอดบทเรยีน
3.บนัทกึผล

          1. แบบ
สมัภาษณ์
          2. แบบ
บนัทกึ

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1.วเิคราะหค์วาม
สามารถทักษะ
ดา้นการดแูล
สขุภาพ และดา้น
กฬีาตา่งๆ

นักเรยีนมทัีกษะเพิม่
ขึ)นรอ้ยละ 95

นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์

แบบทดสอบ

2.การประเมนิ
สภาวะสขุภาพ
ของตนเอง เพือ่
การวางแผนดแูล
สขุภาพและการ
เลน่กฬีา

นักเรยีนมกีาร
วางแผนดแูลสขุภาพ
เพิม่ขึ)น รอ้ยละ 90

นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์

แบบบนัทกึ

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
1. การแขง่ขนั
ทักษะการงาน
อาชพี

รอ้ยละ 94 ของผู ้
เรยีนไดรั้บการพัฒนา
คณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา

- ประเมนิผลงาน - ประเมนิผลงาน

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1.กจิกรรม Smar
t Reading 
and Creative 
Mind 
Mapping 

รอ้ยละ 97 ของ
นักเรยีนไดรั้บการสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

แบบทดสอบ /
Mind Mapping

ชิ)นงาน

2. กจิกรรมการ รอ้ยละ 97 ของ เกณฑก์ารประเมนิ ชิ)นงานภาพวาด
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

แขง่ขนัวาดภาพ
ตามเนื)อ
เรือ่ง(Picture 
Dictation) 

นักเรยีนไดรั้บการสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

ชิ)นงาน Holistic
rubric score

จากการแขง่ขนั

3. กจิกรรมการ
อา่นเพือ่อนาคต 
(Read and 
Creative 
Infographic)
ระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที ่
4-6

รอ้ยละ 97 ของ
นักเรยีนไดรั้บการสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

แบบประเมนิชิ)นงาน ชิ)นงาน

4. กจิกรรม ตอบ
ปัญหาภาษา
องักฤษ 
(General 
Knowledge) 
ระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที ่
1-3 
และระดบัชั )น
มัธยมศกึษาปีที ่
4-6

รอ้ยละ 97 ของ
นักเรยีนไดรั้บการสง่
เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

การประเมนิ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
การจัดกจิกรรม

8.4 การพฒันาตอ่ไป (A)
น้ำาผลการประเมนิมาวเิคราะหห์าขอ้มลูเพือ่สรา้งแนวคดิ เพือ่พัฒนาปรับปรงุ

แกไ้ข รักษาคณุภาพใหย้ั่งยนืตอ่ไปโดยสง่เสรมิใหค้รจัูดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ทักษะ
กระบวนการคดิการเรยีนรูท้ีเ่ป็นการเลน่เนน้การคดิ เพือ่สง่เสรมิและพัฒนาทักษะการคดิ
ขั )นสงูของนักเรยีน
9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

1. นักเรยีนมคีวามสามารถและเกดิทักษะกระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ
2. นักเรยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีห่ลากหลายทีเ่นน้กระบวนการคดิและการ

สรา้งสรรคป์ระโยชน์
3.นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาทักษะในการเรยีนรู ้กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้การ

แสวงหาความรูใ้นการพัฒนาตนเอง และ
เจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนรูแ้ละรักการเรยีนรู ้
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563– 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรหิารวชิาการ 
ชือ่โครงการสง่เสรมิตามศาสตรพ์ระราชา
สอดคลอ้งกบักลยทุธเ์ชงินโยบายของ สพฐ.

ขอ้ที ่1 จัดการศกึษาเพือ่ความมั่นคง
สอดคลอ้งกบักลยทุธข์อง สพม.2

ขอ้ที ่1 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน ครู และบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็นไทย 
ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย

ขอ้ที ่5 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนจัดการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มและดำารงชวีติตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน

ขอ้ที ่1 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากลเป็นผูม้คีณุธรรมจรยิธรรมตาม
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละดำารงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน 

ขอ้ที ่4 นักเรยีนทกุคนมคีณุธรรม จรยิธรรม ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ยดึ
มั่นการปกครองในระบบประชาธปิไตย         รักความเป็นไทย และดำาเนนิชวีติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจำา   โครงการใหม่ 
โครงการตอ่เนือ่ง
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

  ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ลำ4าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์
  การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ดา้นบรหิารจัดการ
ดว้ยระบบคณุภาพ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.   
              มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.2
              มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่5
              มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นสำาคญั

ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1, 3 และ 4

1. หลกัการและเหตผุล
ศาสตรพ์ระราชาคอืการนอ้มนำาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

รัชกาลที ่9 ทีพ่ระราชทานแกป่วงชนชาวไทยมากำาหนดเป็นหลกัในการปฏบิตัเิป็น “ศาส
ตรข์องแผน่ดนิ”โดยเฉพาะดา้น “ การพัฒนาคน ”ดว้ยการศกึษาโดยทรงพัฒนาดา้นการ
ศกึษาทั4งในระบบโรงเรยีนและนอกระบบโรงเรยีนมาโดยตลอดเพือ่ใหก้ารศกึษาแก่
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ประชาชนอยา่งท่ัวถงึศาสตรพ์ระราชาจงึเป็นศาสตรท์ีค่รอบคลมุถงึเรือ่งเอกลกัษณ์ของ
ชนชาตไิทยเชน่การออ่นนอ้มถอ่มตนการเป็นสภุาพชนความขยันหมั่นเพยีรความซือ่สตัย์
สจุรติซึง่เป็นคณุงามความดขีองคนไทยทีบ่รรพชนไทยไดป้ฏบิตัสิบืทอดตอ่กนัมาทรง
ใหข้อ้คดิการประพฤตปิฏบิตัตินอยา่คบคนดว้ยฐานะคบคนดว้ยความดมีมีติรภาพดว้ย
ความรักความผกูพันและขอใหม้คีวามกตญัญรููค้ณุตอ่บดิามารดาผูม้พีระคณุประเทศชาติ
และพระมหากษัตรยิห์ากทกุคนปฏบิตัตินตามศาสตรข์องพระราชาแลว้ก็จะเป็นพลเมอืง
ทีม่คีณุภาพประเทศชาตก็ิจะมแีตค่นดแีละทำาใหป้ระเทศชาตเิจรญิกา้วหนา้รวมทั 4งการ
นอ้มนำาแนวคดิหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่เป็นหลกัการปฏบิตัทิีมุ่ง่เนน้ให ้
ประชาชนดำารงชวีติอยูบ่นทางสายกลางบนพื4นฐานความพอประมาณความมเีหตผุล
และการสรา้งภมูคิุม้กนัในตวัทีด่เีป็นปรัชญาทีช่ ี4แนะแนวทางการดำารงชวีติของประชาชน
ทกุระดบัตั 4งแตร่ะดบัครอบครัวระดบัสถานศกึษาระดบัชมุชนจนถงึระดบัภาครัฐเพือ่
ใหก้ารพัฒนาและการบรหิารประเทศดำาเนนิไปในทางสายกลางมคีวามสำาคญัยิง่ตอ่การ
ขจัดความยากจนและลดความเสีย่งทางเศรษฐกจิของคนในชมุชนโดยอาศยัเงือ่นไข
ความรูค้วบคูก่บัคณุธรรมนำาสูส่งัคมทีส่งบสขุ

ในปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิสงัคมการเมอืงและวัฒนธรรมทำาใหก้าร
ดำารงชวีติในแตล่ะวนัมคีวามเรง่รบีและเผชญิกบัการตัดสนิใจภายใตค้วามเสีย่งตอ่กระแส
บรโิภคนยิมจงึจำาเป็นตอ้งปลกูฝังใหนั้กเรยีนมคีวามรูเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลง
ดงันั4นกลุม่บรหิารวชิาการโรงเรยีนสารวทิยาจงึไดจั้ดทำาโครงการพัฒนาทักษะชวีติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงขึ4นเป็นโครงการตอ่เนือ่งเพือ่สง่เสรมิใหนั้กเรยีนมคีวามรู ้
เกีย่วกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมทัีกษะชวีติสามารถปฏบิตัตินตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ยา่งเหมาะสม
2. วตัถปุระสงค์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหนั้กเรยีนมคีวามรูแ้ละเห็นคณุคา่ความสำาคัญของหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมทัีกษะชวีติ สามารถปฏบิตัตินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงได ้
อยา่งเหมาะสมผา่นกจิกรรมเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงทีโ่รงเรยีนจัดขึ4น

2.2 เพือ่สนับสนุนและประสานความรว่มมอืระหวา่งโรงเรยีนกบัแหลง่ภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ในการจัดการเรยีนรูบ้รูณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและเพือ่สรา้งแหลง่เรยีน
รูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงใหห้ลากหลาย
3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ
  นักเรยีน จำานวน     2,894   คน   ผูป้กครอง จำานวน
 ……………………………. คน
  ครู จำานวน       151   คน   อืน่ๆ โปรดระบ ุ
………………………..………. คน

3.2  เป้าหมายเชงิคณุภาพ(ผลการพจิารณาตามวัตถปุระสงค/์ระดบั
มาตรฐาน)
1. นักเรยีนมคีวามรูแ้ละเห็นคณุคา่ความสำาคญัของหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอพยีง
2. โรงเรยีนไดรั้บการสนับสนุน สง่เสรมิการใชแ้หลง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการ

จัดการเรยีนรูบ้รูณาการปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและสรา้งความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีนกบัชมุชน

3. โรงเรยีนมแีหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนใหห้ลากหลาย
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4. ระยะเวลาดำาเนนิการ   1 ตลุาคม 2563  –  30 กนัยายน 2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นายธาราดล   สงิหส์งูเนนิ
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   กลุม่สาระการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ

งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

กลุม่บรหิารวชิาการ
1. กจิกรรมบรูณาการการ
เรยีนรูห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงทกุ
รายวชิา

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

ทกุกลุม่
สาระ
การ
เรยีนรู ้

2. กจิกรรมตลาดนัดพอ
เพยีง

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

25,000 ครู
ไพลนิ

3. กจิกรรมบรูณาการ
ศาสตรพ์ระราชา

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

ทกุกลุม่
สาระ
การ
เรยีนรู ้

4. กจิกรรมโรงเรยีนสจุรติ

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

10,000 ครสูรุพีร

รวม 35,000
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
1.กจิกรรมการแขง่ขนั
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง
- กจิกรรมการจัดป้าย
นเิทศตามศาสตรพ์ระ
ราชา

15 พ.ย
63– 
31 ส.ค
64

3,000 ครวูชิณี 
ครพูร
พมิล   

รวม 3,000
กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1. บญัชธีนาคารของ
นักเรยีน

ธ.ค.
63 –
เม.ย.
64

ครู
ประจบ
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

พ.ค.
64 –
ก.ย.
64

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
1.กจิกรรมสง่เสรมิการนำา
ศาสตรพ์ระราชาไปใชใ้น
การจัดการเรยีนรู ้

1 
ต.ค.63
-
 30 
ก.ย. 
64

ครนัูนท์
นภสั 

2. กจิกรรมตลาดนัด
เศรษฐกจิพอเพยีง

1 
ต.ค.63
-
 30 
ก.ย.64

ครธูรีาภ
รณ์ 

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
1.กจิกรรมบรูณาการการ
เ ร ยี น ร ูห้ ล กั ป ร ัช ญ า
เศรษฐกจิพอเพยีงทกุ
รายวชิา

20
พ.ค.
64

1,000 ครวูชิติ

2.กจิกรรมตลาดนัดพอ
เพยีง

22
พ.ย.
63

- ครู
ไพลนิ

3.กจิกรรมจติอาสาเพ ือ่
พ ัฒนาท ักษะช วี ติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง

20
พ.ค.
64

1,000 ครู
ไพลนิ

4.กจิกรรมโรงเรยีนสจุรติ 1 ต.ค.
63-30
ก.ย.64

ครตูรรัีก

รวม 2,000
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1. กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์ 1 ต.ค.. ครสูรินิติ
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิราย
ไดส้ถาน
ศกึษา

อยา่งพอเพยีง 63 –
31
ธ.ค.
64

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1. การบรูณาการโดยใช ้
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในการ
จัดการเรยีนการสอน

พ.ย.
63–
ก.ย.
64

ครใูนกลุม่
สาระ

2. การวางแผนดแูล
สขุภาพของตนเอง 
ครอบครัว และชมุชน 
ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

พ.ย.
63–
ก.ย.
64

ครใูนกลุม่
สาระ

รวม
กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
1. กจิกรรมอฒัจรรยพ์ชื
ผัก

ตลอด
ปีงบประ

มาณ

3,000 ครอูรณุ
รัตน์

2. กจิกรรมตลาดนัดการ
งานอาชพี

พ.ย.
64

7,000 ครอูรณุ
รัตน์

รวม 10,000
กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ

1. จัดป้ายนเิทศหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพยีง

ม.ค.-
ก.พ.
64

ครวูรี์
สดุา

ครอูร
อนงค์

รวม
รวมท ัง้ส ิน้ 50,000

8. วธิกีารดำาเนนิงาน
8.1 วางแผน (P)

1. วางแผนการปฏบิตังิาน
2. แตง่ตั 4งคณะกรรมการดำาเนนิงานและผูรั้บผดิชอบ
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3. กำาหนดแนวปฏบิตัใินการดำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบ

8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D)
1. บนัทกึขอ้ความขออนุญาตจัดกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอ่ผูบ้รหิาร
2. ขออนุญาตดำาเนนิงานตามงาน/โครงการ/กจิกรรม
3. ดำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. ตดิตามผลการดำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ

8.3 การตดิตามและประเมนิผล (C) 

กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

กลุม่บรหิารวชิาการ
1. กจิกรรมบรูณา
การการเรยีนรูห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงทกุ
รายวชิา

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนผา่นเกณฑ์
การประเมนิ 
กจิกรรมพัฒนา
ทักษะชวีติตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

-ประเมนิความพงึ
พอใจ
-สงัเกตการทำา
กจิกรรม
-ประเมนิตามสภาพ
จรงิจากการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้
และการทำางาน

-แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
-แบบสงัเกตการ
ทำากจิกรรม
-แบบประเมนิตาม
สภาพจรงิ

2. กจิกรรมตลาด
นัดพอเพยีง

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีน ครู และ
บคุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรม 

-ประเมนิความพงึ
พอใจ
-สงัเกตการทำา
กจิกรรม

-แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
-แบบ
สงัเกตการณ์ทำา
กจิกรรม

4. กจิกรรมบรูณา
การศาสตรพ์ระ
ราชา

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนผา่นเกณฑ์
การประเมนิ 
คณุธรรมจรยิธรรม
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์

-ประเมนิความพงึ
พอใจ
-สงัเกตการทำา
กจิกรรม
-ประเมนิตามสภาพ
จรงิจากการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้
และการทำางาน

-แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
-แบบสงัเกตการ
ทำากจิกรรม
-แบบประเมนิตาม
สภาพจรงิ

4. กจิกรรม
โรงเรยีนสจุรติ

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีน ครู และ

-ประเมนิความพงึ
พอใจ

-แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

บคุลากรผา่นเกณฑ์
การประเมนิ 
คณุธรรมจรยิธรรม
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์

-สงัเกตการทำา
กจิกรรม
-ประเมนิตามสภาพ
จรงิจากการจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ้
และการทำางาน

-แบบสงัเกตการ
ทำากจิกรรม
-แบบประเมนิตาม
สภาพจรงิ

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
กจิกรรมการ
แขง่ขนัตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง
- กจิกรรมการจัด
ป้ายนเิทศตาม
ศาสตรพ์ระราชา

นักเรยีนรอ้ยละ  95
เขา้รว่มกจิกรรมการ
แขง่ขนัตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

- ประเมนิ - แบบประเมนิ

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1. ธนาคาร
โรงเรยีน

รอ้ยละ 90 มกีาร
บนัทกึบญัชอีอม
รายรับ-รายจา่ย

ตดิตามการบนัทกึ
รายรับ-รายจา่ย

แ บ บ บ น ท กึ
รายรับ-รายจา่ย

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

1. กจิกรรมสง่เสรมิ
การนำาศาสตรพ์ระ
ราชาไปใชใ้นการ
จัดการเรยีนรู ้

รอ้ยละ 90 ของครู
มกีารจัดกจิกรรมสง่
เสรมิการนำาศาสตร์
พระราชาไปใชใ้น
การจัดการเรยีนรู ้

สอบถาม แบบสอบถาม

2. ตลาดนัด
เศรษฐกจิพอเพยีง

นักเรยีนทกุคนได ้
เรยีนรูก้ารใชช้วีติ
ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

สอบถาม แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
- กจิกรรมบรูณา
การการเรยีนรูห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงทกุ
รายวชิา

- นักเรยีนรอ้ยละ 
98.5
ทำาบนัทกึบญัชรีาย
วัน
“ตน้กลา้เศรษฐกจิ
พอเพยีง”

สรปุตดิตาม/รายงาน
สมดุบญัชรีาย
วัน“ตน้กลา้
เศรษฐกจิพอเพยีง”

กจิกรรมทำาสมดุ
บญัช ี“ตน้กลา้
เศรษฐกจิพอ
เพยีง”
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

- กจิกรรมตลาดนัด
พอเพยีง

- นักเรยีนรอ้ยละ 
90 เขา้รว่มกจิกรรม

แบบประเมนิ กจิกรรมตลาดนัด
พอเพยีง

- กจิกรรมจติอาสา
เพือ่พัฒนาทักษะ
ชวีติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง

- นักเรยีนรอ้ยละ 
90 เขา้รว่มกจิกรรม

แบบประเมนิ กจิกรรมพัฒนา
ทักษะชวีติตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอ
เพยีง

- กจิกรรมโรงเรยีน
สจุรติ

- แบบประเมนิ

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1. กจิกรรมสิง่
ประดษิฐอ์ยา่งพอ
เพยีง

ผลงานสิง่ประดษิฐ์
อยา่งพอเพยีง

แขง่ขนั แบบรายงาน
ความสำาเร็จ

รางวัลทีไ่ดรั้บ
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1. การบรูณาการ
โดยใชห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอ
เพยีงในการจัดการ
เรยีนการสอน

ครแูละนักเรยีนมี
จติสำานกึ
ดแูลสขุภาพของ
ตนเองรอ้ยละ 95

แบบสมัภาษณ์ แบบบนัทกึ

2. การวางแผน
ดแูลสขุภาพของ
ตนเอง ครอบครัว 
และชมุชน ตาม
หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง

ครแูละนักเรยีน
สามารถดแูล
สขุภาพตนเองตาม
แนวทาง รอ้ยละ 
95

แบบสอบถาม แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
1. กจิกรรมอฒัจร
รยพ์ชืผัก

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนผา่นเกณฑ์
การประเมนิ 
คณุธรรมจรยิธรรม
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคแ์ละคา่นยิม
12 ประการ 
กจิกรรมพัฒนา
ทักษะชวีติตาม

- แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ
- สรปุ
ตดิตาม/รายงานการ
ปฏบิตังิาน

- แบบสอบถาม

- รายงานผล
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กจิกรรม

ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

2. กจิกรรมตลาด
นัดการงานอาชพี

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนผา่นเกณฑ์
การประเมนิ 
คณุธรรมจรยิธรรม
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคแ์ละคา่นยิม
12 ประการ 
กจิกรรมพัฒนา
ทักษะชวีติตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

- แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ
- สรปุ
ตดิตาม/รายงานการ
ปฏบิตังิาน

- แบบสอบถาม

- รายงานผล

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1. จัดป้ายนเิทศ
หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

รอ้ยละ 97 ของ
นักเรยีนผา่นเกณฑ์
การประเมนิ
คณุธรรมจรยิธรรม 
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงคแ์ละคา่นยิม
12 ประการ
กจิกรรมพัฒนา
ทักษะชวีติตาม
หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

 สอบถามและตรวจ
ใหค้ะแนน

แบบประเมนิ

8.4 การพฒันาตอ่ไป (A)
นำาผลการประเมนิมาวเิคราะหห์าขอ้มลูเพือ่สรา้งแนวคดิ เพือ่พัฒนาปรับปรงุ

แกไ้ข รักษาคณุภาพใหย้ั่งยนืตอ่ไปโดย
พัฒนานักเรยีนและบคุลากรในโรงเรยีนใหอ้ยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
1. นักเรยีนมคีวามรูแ้ละเห็นคณุคา่ความสำาคญัของศาสตรพ์ระราชา
2. นักเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละเห็นคณุคา่การใชช้วีติตามศาสตรพ์ระราชา รวมถงึมี

ทักษะชวีติ สามารถปฏบิตัตินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดอ้ยา่งเหมาะสม ผา่น
กจิกรรมเกีย่วกับเศรษฐกจิพอเพยีงทีโ่รงเรยีนจัดขึ4น
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3. โรงเรยีนไดรั้บการสนับสนุนสง่เสรมิการใชแ้หลง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในการ
จัดการเรยีนรูบ้รูณาการปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และเกดิความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่ง
โรงเรยีนกบัชมุชน

4. โรงเรยีนมแีหลง่เรยีนรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีนใหห้ลากหลาย
5. นักเรยีนสามารถนำาศาสตรพ์ระราชามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจำาวันได ้
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563– 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรหิารวชิาการ 
ชือ่โครงการสง่เสรมิศกัยภาพตามอตัลกัษณ์และความเป็นเลศิทางวชิาการ
สอดคลอ้งกบักลยทุธเ์ชงินโยบายของ สพฐ.

ขอ้ที ่2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน
ขอ้ที ่3 พัฒนาผูบ้รหิารครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ขอ้ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพมมีาตรฐานและลด

ความเหลือ่มล้ำ,าทางการศกึษา
ขอ้ที ่5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ

สอดคลอ้งกบักลยทุธข์องสพม.2
ขอ้ที ่1 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็นไทย

ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย

ขอ้ที ่2 สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะตามหลักสตูร
แกนกลางการศกึษาขั ,นพื,นฐานมทัีกษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถในการแขง่ขนั

ขอ้ที ่4 จัดใหป้ระชากรวัยเรยีนไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา
อยา่งท่ัวถงึและมคีณุภาพ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน

ขอ้ที ่1 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม ตาม
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละด้ำารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ขอ้ที ่2 พัฒนาศกัยภาพของครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ขอ้ที ่3 พัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา กระบวนการจัดการเรยีนรู ้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็น

ส้ำาคญัตามมาตรฐานสากล
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน 

ขอ้ที ่2 นักเรยีนทกุคน มทัีกษะการอา่น การเขยีนเชงิวเิคราะห ์สรา้งสรรคใ์ฝ่รู ้
และใฝ่เรยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง

ขอ้ที ่3 นักเรยีนเป็นผูม้คีณุลกัษณะและทักษะของคนในศตวรรษที ่21 (ทักษะ
ชวีติ ทักษะอาชพี ทักษะการคดิวเิคราะห ์แกปั้ญหา

ขอ้ที ่4 นักเรยีนทกุคนมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคย์ดึมั่น
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยรักความเป็นไทยและด้ำาเนนิชวีติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

ขอ้ที ่5 นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาเพิม่ศักยภาพในดา้นภาษา คณติศาสตร ์
เทคโนโลย ีกฬีาและศลิปะเพือ่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิในระดบัประเทศและตา่งประเทศ
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้ำา   โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ่

โครงการตอ่เนือ่ง
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล
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  ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ล้ำ,าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์
  การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ดา้นบรหิารจัดการ
ดว้ยระบบคณุภาพ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.   
              มาตรฐานที ่1 คณุภาพผูเ้รยีน  ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.1 และ 1.2

  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส้ำาคญั
ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1, 2, 4 และ 5

1. หลกัการและเหตผุล
พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 24 ใหส้ถานศกึษาจัด

กจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิและการปฏบิตั ิซ ึง่จะท้ำาใหเ้กดิความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะความช้ำานาญจงึเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งจัด
ประสบการณ์ตรง สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้โีอกาสแสดงออกซึง่ความสามารถของตน สู่
สาธารณชนไดอ้ยา่งภาคภมู ิ มั่นใจในศกัยภาพ  ตลอดจนน้ำาชือ่เสยีงมาสูต่นเอง 
โรงเรยีนและประเทศชาต ิโรงเรยีนสารวทิยาเป็นโรงเรยีนมัธยมศกึษาขนาดใหญท่ีม่ี
ความโดดเดน่ในดา้นวชิาการ กจิกรรม ศลิปะ ดนตร ีและกฬีาทั ,งยังมคีวามพรอ้มในดา้น
ภาษาในการเปิดศนูยภ์าษานานาชาต ิ สอนโดยครเูจา้ของภาษาทั ,งภาษาองักฤษ    
ฝร่ังเศส ญีปุ่่ น และจนี โรงเรยีนไดท้้ำา MOU กบัมหาวทิยาลยักั ,นหนาน ประเทศจนี  ใน
การเปิดสอนภาษาตา่งประเทศที ่2 คอืภาษาจนีใหแ้กนั่กเรยีน ม.1 ทกุหอ้ง ไดรั้บแตง่
ตั ,งเป็นศนูยพั์ฒนาคณุภาพ การเรยีนการสอนวชิาภาษาญีปุ่่ นของเขตพื,นทีก่ารศกึษา 
มัธยมศกึษา กรงุเทพมหานคร เขต 2 กลุม่บรหิารวชิาการจงึไดจั้ดใหม้โีครงการสง่เสรมิ
ศกัยภาพและความสามารถใหค้วามเป็นอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนเดน่ชดัมากขึ,น
2. วตัถปุระสงค์

2.1 เพือ่สง่เสรมิใหนั้กเรยีนไดรั้บการพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา
2.2 เพือ่สนับสนุนใหนั้กเรยีนมคีวามรูแ้ละทักษะทีจ่้ำาเป็นตามหลกัสตูรมคีวามเป็นเลศิ

ทางวชิาการเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล
2.3 เพือ่ใหนั้กเรยีนมสีขุภาพกายสขุภาพจติทีด่มีสีนุทรยีภาพและลกัษณะนสิยัดา้น

ศลิปะดนตรกีฬีา
2.4 เพือ่ใหนั้กเรยีนไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาคณุลกัษณะตามลกัษณะตามอตั

ลกัษณ์โรงเรยีน
3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ
  นักเรยีน จ้ำานวน  2,894  คน   ผูป้กครอง จ้ำานวน
 ……………………………. คน
  ครู จ้ำานวน    151  คน   อืน่ๆ โปรดระบ ุ
………………………..………. คน

3.2 เป้าหมายเชงิคณุภาพ(ผลการพจิารณาตามวัตถปุระสงค/์ระดบั
มาตรฐาน)
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1. ผูเ้รยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมคณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์ ้ำารงชวีติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
2. ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามาตรฐานการศกึษาและศกัยภาพเป็นพลโลก

4. ระยะเวลาดำาเนนิการ  1  ตลุาคม  2563  - 30 กนัยายน  2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ นางสาวพัฒตวรรณ   สเีลา
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กลุม่สาระการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ

งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

กลุม่บรหิารวชิาการ

1.กจิกรรมสง่เสรมินักเรยีน
เขา้รว่มประกวดและแขง่ขนั
ทักษะความรูท้กุกลุม่สาระ
การเรยีนรู/้งาน

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

16,000 ครู
สาวติร ี

2 กจิกรรมการแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมทกุกลุม่สาระการ
เรยีนรู/้งาน

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

ทกุกลุม่
สาระการ
เรยีนรู ้

3.The best practice 
ของทกุกลุม่สาระการเรยีนรู/้
งาน

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

ทกุกลุม่
สาระการ
เรยีนรู ้

4.กจิกรรมการจัดนทิรรศการ
SARA Open House

1
ต.ค.63

-30
ก.ย.64

100,0
00

ครู
ชยัณรง
ค ์ 

5.กจิกรรมมอบ
ประกาศนยีบตัร “ลกูเขยีว-
ขาว” ระดบัชั ,น ม.3 และ 
ม.6

1
ต.ค.63

-30
ก.ย.64

ครู
โสภณ  
ครเูฉลมิ
ศร ี

6.กจิกรรมสอบ Pre ม.1

1
ต.ค.63

-30
ก.ย.64

200,0
00

ครอูรจิ
รา  
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งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

รวม 16,00
0

300,
000

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1. วนัสนุทรภูคู่ภ่าษาไทย 1 ม.ิย.

64-
31 ก.ค.

64

20,00
0

ครเูมธี
ครอูธิ
พงศ์
ครศูริ
ธันย์
ครพูร
พมิล

2. เพชรภาษาไทย 1
ต.ค.63

– 
30 ก.ย.

64

10,000 ครวูนัส
นันท์

รวม 20,00
0

10,00
0

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1. แขง่ขนัทักษะภายใน
โรงเรยีน

13 ส.ค.
63

5,000 ครอูร
นันท์
ครปัูทมา
ครู
กฤษณา

2.แขง่ขนัทักษะภายนอก
โรงเรยีน

ต.ค.63
– 

ก.ย.64

5,000 ครมูาริ
สา

3. กจิกรรมพัฒนาสือ่การ
สอน/นวัตกรรม

ก.พ.
64

2,000 ครวูัล
วภิา

4.กจิกรรมศลิปหตัถกรรม -
3,000 ครนูธิวิดี

รวม 7,000 8,000
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทตโนโลยี
1. กจิกรรมสปัดาห์
วทิยาศาสตร์

1 ก.ค.-
ส.ค. 64

30,00
0

ครวูนดิา
และครู
ทกุคน
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งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

2. กจิกรรมการแขง่ขนักบั
องคก์รภายนอก

1 ต.ค.
63 -

30 ก.ย.
64

30,00
0

ครู
ชยัณรง
ค ์
ครอูกัษร
าภคั

3. กจิกรรมการแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมวทิยาศาสตร์

1 ต.ค.
63 -

30 ก.ย.
64

30,00
0

ครธูารา
ดล 

4. กจิกรรมแขง่ขนัทักษะ
คอมพวิเตอร์

1 ต.ค.
63- 

30 ก.ย.
64

4,000

ครจูตพุร

5. กจิกรรมการแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมคอมพวิเตอร์

1 ต.ค 6
3 –
30

ก.ย.64

ครอูกัษร
าภคั

5.กจิกรรม the best 
practice.

1 ต.ค.
63 -30
ก.ย.64

ครพัูฒต
วรรณ
และครู
ทกุคน

รวม 94,00
0

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
1.กจิกรรมการแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมและการแขง่ขนั
วชิาการ

2 พ.ย.
63

5,000 ครธูรีะ
วัฒน์

2.กจิกรรม The best 
practice ของทกุกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

7 ม.ค.
64

2,000 ครณัูฐณิ
ชา

3.กจิกรรมแขง่ขนัวชิาการ
ภายนอกสถานศกึษา

1 ต.ค.
63– 30
ก.ย. 64

6,000 ครธูรีะ
วัฒน์

4.ก จิกรรมแสดงตนเ ป็น
พทุธมามกะ

28
พ.ค.
64

7,500 ครกูนก
ลักษณ์
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งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

5. กจิกรรมธรรมศกึษา
- เขา้คา่ยธรรมศกึษา
- สอบธรรมศกึษา

แจกเกยีรตบิตัรธรรมศกึษา

29
พ.ย.
63

ครสูรุพีร
ครณัูฐณิ
ชา 
ครกูนก
ลักษณ์

รวม 9,500 11,00
0

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1. กจิกรรมสง่เสรมินักเรยีน
เขา้รว่มประกวด และแขง่ขนั
ทักษะทางศลิปะภายนอก
โรงเรยีน

1 ต.ค. 
63– 30
ก.ย. 64

20,000 ครวูนัส
นันท์

2. กจิกรรมการแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม ดา้นทัศนศลิป์ 
ดนตร ีและนาฏศลิป์

1 ต.ค. 
63– 31
ส.ค. 64

30,000 ครวูนัส
นันท์

3. The Best Practice 
Of Arts Education

1.ต.ค. 
63– 31
ส.ค. 64

ครณัูฐ
พล

4. กจิกรรมการจัด
นทิรรศการ SARA OPEN 
HOUSE

1 ต.ค. 
63– 30
ส.ค. 64

ครณัูฐ
ดา

5. สบืสานประเพณีไหวค้รู
ศลิปะ

1 ต.ค. 
63–  
31 ส.ค.
64

30,00
0

ครวูนัส
นันท์

6. คา่ยสง่เสรมิการเรยีนรู ้
ศลิปะวัฒนธรรมไทย

1 ต.ค. 
63– 31
ส.ค. 64

10,00
0

ครณัูฐ
ดา

7. คา่ยสง่เสรมิ และพัฒนา
ศกัยภาพทางดนตรี

1 ต.ค. 
63– 30
ส.ค. 64

100,0
00

ครณัูฐ
พล

8. กจิกรรมแขง่ขนัทักษะ
ภายในสูค่วามเป็นเลศิทาง
ศลิปะ

1 ต.ค.
63– 30
ก.ย. 64

3,000 ครธูันย์
ชนก

9. กจิกรรมสง่เสรมิความ
เป็นเลศิทางนาฏศลิป์

1 ต.ค. 
63 – 

20,00
0

ครกูมล
รัตน์



หนา้ 80

งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

31 ส.ค.
64

รวม
163,0

00
50,00

0
กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา

1. การแขง่ขนักฬีาภายใน
พ.ย.
63-

ธ.ค. 64

50,00
0

ครพูมิล
มาศ

2. การแขง่ขนักฬีาระหวา่ง
โรงเรยีน

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

50,00
0

ครู
ไตรรัตน์
ครู
อาภากร
ครธูดิา

3. การสง่เสรมิความเป็นเลศิ
กฬีาฟตุบอล

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

300,0
00

ครู
อาภากร

4. การสง่เสรมิสนุทรยีภาพ
สรา้งขวัญก้ำาลงัใจ

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

ครู
ไตรรัตน์

5. การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายของนักเรยีน

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

20,00
0

ครธูดิา

6. ศนูยพั์ฒนาวชิาการกลุม่
สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและ
พลศกึษาสพม.2 และงาน
ศลิปหตัถกรรมนักเรยีน

1
ต.ค.63
– 28

ก.พ.64

10,000 40,00
0

ครสูุ
กญัญา

7. การฝึกทักษะกฬีา
ฟตุบอล

1
ต.ค.63

–
30

ครู
ไตรรัตน์
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งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

ก.ย.64
8. สวัสดกิารสนับสนุน
โครงการดา้นกฬีา

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

ครพูรชยั

9.กฬีาสหวทิยาเขตรัชโยธนิ 1 
ต.ค.63 
– 30 
ก.ย.64

30,00
0

ครูทพิรวี

รวม 70,00
0

10,00
0

420,
000

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี
1.แขง่ขนัศลิปหตัถกรรม 
การงานอาชพี

พ.ย.-
ธ.ค. 63

12,000 ครวูนัีฐ
ดา

2..แขง่ขนัทักษะความรูน้อก
สถานที่

ตลอด
ปีงบประ

มาณ

10,000 ครูพญิช์
สนิี

รวม 22,00
0

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1. กจิกรรมการแขง่ขนั
ศลิปหตัถกรรม

20,00
0

1.1 กจิกรรมการแขง่ขนั
ศลิปหตัถกรรม (ภาษา
องักฤษ)
Story Telling 1-30

ก.ค. 64
ครอูร
อนงค์
ครพูร
ประภา

Impromptu 1-30
ก.ค. 64

ครชูนิ
กานต์
ครศูราน
ตา
ครชูนนิทร์
พร
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งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

Multi Skills 
Competition

1-30
ก.ค. 64

ครู
กญัญา
ทพิ
ครนูริชา

Spelling Bee 1-30
ก.ค. 64

ครทูวติย์
ครปูระวิ
ดา
ครวูันฮชั
ราฟ่ี

Skit 1-30
ก.ค. 64

ครู
ขนษิฐา
ครนูริชา

Crossword 1-30
ก.ค. 64

ครอูนัญ
ญา

1.2 กจิกรรมการแขง่ขนั
ศลิปหตัถกรรม (ญีปุ่่ น)

1 ต.ค.
63-

30 ก.ย
64

ครู
อจัฉาภ
รณ์
ครเูดยีร์

1.3 กจิกรรมการแขง่ขนั
ศลิปหตัถกรรม (จนี)

1 ต.ค.
63-

30 ก.ย
64

ครธูนสิ
รา
ครดูวง
พร
ครเูจนจิ
รา

1.4 กจิกรรมการแขง่ขนั
ศลิปหตัถกรรม (เกาหล)ี

1 ต.ค.
63-

30 ก.ย
64

ครู
สณุสิา
ครสูชัฌุ
กร

1.5 กจิกรรมการแขง่ขนั
ศลิปหตัถกรรม (ฝร่ังเศส)

1 ต.ค.
63-

30 ก.ย
64

ครธูัญธร
ครธูัญ
ชนก

2. การแขง่ขนัทกัษะ
ภาษาตา่งประเทศ
ภายนอก
ตวิสอบแขง่ขนัเพชรยอด 1 ก.ค - 7,000 ครชูนิ



หนา้ 83

งาน/โครงการ/กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร

ผูร้บัผดิ
ชอบ

เงนิ
อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิ
รายได้
สถาน
ศกึษา

มงกฎุภาษาองักฤษ 31 ส.ค.
64

กานต์
ครปูระวิ
ดา
ครู
เสาวลักษ
ณ์

3. กจิกรรม The best 
practice 
กจิกรรมประกวดแขง่ขนั
การรอ้งเพลง Singing 
Contest 2020

1 - 30
ส.ค. 64

3,050 ครนูริชา
ครอูนัญ
ญา
ครพูร
ประภา
ครู
กญัญา
ทพิ
ครศูราน
ตา

รวม 23,05
0

7,000

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
 1. กจิกรรมการศกึษาสู่
อาชพี  
(The best practice)

1 ต.ค.
63-

30 ก.ย.
64

5,000

2. กจิกรรมการแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมและกจิกรรม
ภายนอก

1 ต.ค.
63-

30 ก.ย.
64

3,000

รวม 8,000
รวมท ัง้ส ิน้ 394,5

50
134,0

00
720,
000

8. วธิกีารดำาเนนิงาน
8.1 วางแผน (P)

1. วางแผนการปฏบิตังิาน
2. แตง่ตั ,งคณะกรรมการด้ำาเนนิงานและผูรั้บผดิชอบ
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3. ก้ำาหนดแนวปฏบิตัใินการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. เสนอโครงการเพือ่ขอความเห็นชอบ

8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D)
1. บนัทกึขอ้ความขออนุญาตจัดกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอ่ผูบ้รหิาร
2. ขออนุญาตด้ำาเนนิงานตามงาน/โครงการ/กจิกรรม
3. ด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ
4. ตดิตามผลการด้ำาเนนิกจิกรรมตามโครงการ

8.3 การตดิตามและประเมนิผล (C) 
กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ

สำาเร็จ
(รอ้ยละหรอื

จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

กลุม่บรหิารวชิาการ
1. กจิกรรมสง่เสรมิ
นักเรยีนเขา้รว่ม
ประกวดและแขง่ขนั
ทักษะความรูท้กุ
กลุม่สาระการเรยีน
รู/้งาน

รอ้ยละ 96 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา

-สอบถาม สถติแิละ
ปฏบิตังิาน

-แบบสอบถาม 
สถติแิละปฏบิตัิ
งาน

2. กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมทกุกลุม่
สาระการเรยีนรู/้งาน

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ เทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล

-สอบถาม สถติแิละ
ปฏบิตังิาน

-แบบสอบถาม 
สถติแิละปฏบิตัิ
งาน

3. The best 
practice ของทกุ
กลุม่สาระการเรยีน
รู/้งาน

รอ้ยละ 95 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา

-สอบถาม สถติแิละ
ปฏบิตังิาน

-แบบสอบถาม 
สถติแิละปฏบิตัิ
งาน

4. กจิกรรมการจัด
นทิรรศการ SARA 
Open House

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนครู และ
บคุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรม

-สอบถาม สถติแิละ
ปฏบิตังิาน

-แบบสอบถาม 
สถติแิละปฏบิตัิ
งาน

5.กจิกรรมมอบ
ประกาศนยีบตัร 
“ลกูเขยีว-ขาว” 
ระดบัชั ,น ม.3 และ 
ม.6

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนครู และ
บคุลากรเขา้รว่ม
กจิกรรม

-สอบถาม สถติแิละ
ปฏบิตังิาน

-แบบสอบถาม 
สถติแิละปฏบิตัิ
งาน

6. กจิกรรมสอบ 
Pre ม.1

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนเขา้รว่ม

- สอบถาม - แบบทดสอบ
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

กจิกรรม
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย
1. กจิกรรมวัน
สนุทรภูแ่ละการ
แขง่ขนัทักษะวัน
ภาษาไทยแหง่ชาติ

- รอ้ยละ 100 
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรมวันสนุทรภู่

1. สอบถาม
2. ประเมนิ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมนิ

2. เพชรภาษาไทย - รอ้ยละ 100 
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรมวันภาษา
ไทยแหง่ชาติ

1. สอบถาม
2. ประเมนิ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมนิ 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
1. แขง่ขนัทักษะ
ภายใน
   โรงเรยีน

รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีน รว่ม
กจิกรรมสง่เสรมิ
ความสามารถดา้น
วชิาการและทักษะ
ดา้นคณติศาสตร์
ภายในโรงเรยีน

-ทดสอบ
-สอบถาม
-รายงานผลการสอบ
ระดบัชาติ

-ใชแ้บบทดสอบ
-ใชแ้บบสอบถาม
-จากแบบ
รายงานผล
การสอบระดบั
ชาติ

2. แขง่ขนัทักษะ
ภายนอก
โรงเรยีน

รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีน รว่ม
กจิกรรมสง่เสรมิ
ความสามารถดา้น
วชิาการและทักษะ
ดา้นคณติศาสตร์
ภายในโรงเรยีน

-ทดสอบ
-สอบถาม
-รายงานผลการสอบ
ระดบัชาติ

-ใชแ้บบทดสอบ
-ใชแ้บบสอบถาม
-จากแบบ
รายงานผล
การสอบระดบั
ชาติ

3. กจิกรรมพัฒนา
สือ่การสอน/
นวัตกรรม

รอ้ยละ 100 ของครู
กบักจิกรรมพัฒนา
สือ่การสอน/นวัตกร
รม

- แบบประเมนิการ
พัฒนาสือ่การสอน/นวั
ตกรรม

-แบบประเมนิการ
พัฒนาสือ่การ
สอน/นวัตกรรม

4. กจิกรรมศลิป
หตัถกรรม

รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีน รว่ม
กจิกรรมสง่เสรมิ
ความสามารถดา้น
วชิาการและทักษะ
ดา้นคณติศาสตรใ์น
การแขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม

-ทดสอบ
-สอบถาม
-รายงานผลการสอบ
ระดบัชาติ

-ใชแ้บบทดสอบ
-ใชแ้บบสอบถาม
-จากแบบ
รายงานผล
การสอบระดบั
ชาติ



หนา้ 86

กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
1. กจิกรรมสปัดาห์
วทิยาศาสตร์

นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ รอ้ยละ 95

สอบถาม แบบสอบถาม

2.กจิกรรมการ
แขง่ขนักบัองคก์ร
ภายนอก

นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ รอ้ยละ 95

สอบถาม แบบสอบถาม

3. กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม
วทิยาศาสตร์

นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ รอ้ยละ 95

สอบถาม แบบสอบถาม

4. กจิกรรมแขง่ขนั
ทักษะคอมพวิเตอร์

นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ รอ้ยละ 95

สอบถาม แบบสอบถาม

5. กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม
คอมพวิเตอร์

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

สอบถาม แบบสอบถาม

6. กจิกรรม the 
best practice

นักเรยีนไดรั้บการ
พัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษา
รอ้ยละ 95

สอบถาม แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม
1.กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมและการ

นักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
แขง่ขนั
รอ้ยละ 80 มคีวามรู ้

ทดสอบแบบประเมนิ
ผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมนิ
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

แขง่ขนัวชิาการ ใน
วชิาสงัคมศกึษา
มากขึ,น 

2.กจิกรรม The 
best practice 
ของทกุกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้

นักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
แขง่ขนั
รอ้ยละ 80 มคีวามรู ้
ใน
วชิาสงัคมศกึษา
มากขึ,น

ทดสอบแบบประเมนิ
ผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมนิ

3. กจิกรรมแขง่ขนั
วชิาการ
ภายนอกสถาน
ศกึษา

รอ้ยละ 80 นักเรยีน
มสีว่นรว่มใน
กจิกรรมกจิกรรม
แขง่ขนัวชิาการ
ภายนอกสถาน
ศกึษา

ทดสอบแบบประเมนิ
ผล

- แบบทดสอบ
- แบบประเมนิ

4. กจิกรรมแสดง
ตนเป็น
   พทุธมามกะ

รอ้ยละ 80 นักเรยีน
มสีว่นรว่มใน
กจิกรรมแสดงตน
เป็น
พทุธมามกะ

แบบประเมนิ - แบบประเมนิผล
การเขา้
  รว่มกจิกรรม

5. กจิกรรมธรรม
ศกึษา

รอ้ยละ 80 นักเรยีน
มสีว่นรว่มใน
กจิกรรม เขา้คา่ย
ธรรมศกึษา และ
สอบธรรมศกึษา

แบบประเมนิ - แบบประเมนิผล
การเขา้
  รว่มกจิกรรม

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
1. กจิกรรมสง่เสรมิ
นักเรยีนเขา้รว่ม
ประกวด และ
แขง่ขนัทักษะทาง
ศลิปะภายนอก
โรงเรยีน

นักเรยีนเป็นตวัแทน
นักเรยีนเขา้รว่มการ
ประกวดแขง่ขนั

สมัภาษณ์ความภาค
ภมูใิจในการประกวด
แขง่ขนั

แบบสมัภาษณ์
ความภาคภมูใิจ
ในการประกวด

แขง่ขนั

2. กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม ดา้น
ทัศนศลิป์ ดนตร ี
และนาฏศลิป์

นักเรยีนเป็นตวัแทน
นักเรยีนเขา้รว่มการ
ประกวดแขง่ขนั

สมัภาษณ์ความภาค
ภมูใิจในการประกวด
แขง่ขนั

แบบสมัภาษณ์
ความภาคภมูใิจ
ในการประกวด

แขง่ขนั
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

3. The Best 
Practice Of Arts
Education

นักเรยีนสามารถ
สรา้งชือ่เสยีงมาสู่
กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ศลิปะ และโรงเรยีน

บนัทกึผลรางวัล แบบบนัทกึผล
รางวัล

4. กจิกรรมการจัด
นทิรรศการ SARA 
OPEN HOUSE

นักเรยีนไดแ้สดง
ศกัยภาพทางศลิปะ
ตอ่ทีส่าธารณะ

สงัเกตการมสีว่นรว่ม
ของนักเรยีน และ
สอบถามความพงึ
พอใจ

แบบสงัเกต และ
แบบสอบถาม

5. สบืสานประเพณี
ไหวค้รศูลิปะ

ความพงึพอใจของ
นักเรยีน

รอ้ยละ 90

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ

6. คา่ยสง่เสรมิการ
เรยีนรูศ้ลิปะ
วัฒนธรรมไทย

ความพงึพอใจของ
นักเรยีน

รอ้ยละ 90

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ

7. คา่ยสง่เสรมิ 
และพัฒนา
ศกัยภาพทางดนตรี

ความพงึพอใจของ
นักเรยีน

รอ้ยละ 90

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ

8. กจิกรรมแขง่ขนั
ทักษะภายในสู่
ความเป็นเลศิทาง
ศลิปะ

ความพงึพอใจของ
นักเรยีน

รอ้ยละ 90

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ

9. กจิกรรมแขง่ขนั
ทักษะภายในสู่
ความเป็นเลศิทาง
ศลิปะ

ความพงึพอใจของ
นักเรยีน

รอ้ยละ 90

ประเมนิความพงึพอใจ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
1. การแขง่ขนักฬีา
ภายใน

นักเรยีนเขา้รว่มรอ้ย
ละ 100

สอบถาม แบบสอบถาม

2. การแขง่ขนักฬีา
ระหวา่งโรงเรยีน

นักกฬีาเขา้รว่มรอ้ย
ละ 100

สมัภาษณ์ แบบสรปุผลงาน

3. การสง่เสรมิ
ความเป็นเลศิกฬีา
ฟตุบอล

นักกฬีาไดรั้บการ
พัฒนา
รอ้ยละ 100

นเิทศ แบบสรปุผลการ
ด้ำาเนนิงาน
ผลการแขง่ขนั

4. การสง่เสรมิ
สนุทรยีภาพสรา้ง
ขวัญก้ำาลงัใจ

นักเรยีนเขา้รว่มรอ้ย
ละ 100

สมัภาษณ์ แบบสรปุผลงาน

5. การทดสอบ นักเรยีนเขา้รว่มรอ้ย สมัภาษณ์ สอบถาม แบบบนัทกึผล
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรยีน

ละ 100

6. งานศลิป
หตัถกรรมนักเรยีน

นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม
รอ้ยละ 90

การแขง่ขนั แบบบนัทกึผล

7. การฝึกทักษะ
กฬีาฟตุบอล

นักกฬีาไดรั้บการ
ฝึกทักษะ รอ้ยละ 
100

การฝึกซอ้ม ผลการพัฒนา 
การแขง่ขนั

8. สวัสดกิาร
สนับสนุนโครงการ
ดา้นกฬีา

นักกฬีาไดรั้บ
สวัสดกิาร รอ้ยละ 
100

สงัเกต ุสอบถาม การสนับสนุนจาก
รายไดต้า่งๆ

9. กฬีาสห
วทิยาเขตรัชโยธนิ

คร ไูด เ้ข า้ ร ว่ม
กจิกรรมรอ้ยละ
90

สงัเกต แบบสอบถาม

กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี
1.แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม การงาน
อาชพี

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม

2.แขง่ขนัทักษะ
ความรูน้อกสถานที่

รอ้ยละ 98 ของ
นักเรยีนไดรั้บการ
สง่เสรมิและพัฒนา
คณุลกัษณะตามอตั
ลกัษณ์โรงเรยีน

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ
1. กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรม

รอ้ยละ 94 ของ
นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น
ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ เทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล

การประเมนิ แบบประเมนิ

2. กจิกรรมการแขง่ขนัทกัษะภาษาตา่งประเทศภายนอก
ตวิสอบแขง่ขนั
เพชรยอดมงกฎุ
ภาษาองักฤษ

รอ้ยละ 94 ของ
นักเรยีนมคีวามรู ้
และทักษะทีจ่้ำาเป็น

การประเมนิ แบบประเมนิ
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กจิกรรม ตวัชีว้ดัความ
สำาเร็จ

(รอ้ยละหรอื
จ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดั
และประเมนิผล

ตามหลกัสตูรมี
ความเป็นเลศิทาง
วชิาการ เทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล

3. กจิกรรม The Best Practice 
กจิกรรมประกวด
แขง่ขนัการรอ้ง
เพลง Singing 
Contest 2019

รอ้ยละ 95 ของ
นักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมไดรั้บการ
พัฒนาทักษะทาง
ภาษาและสง่เสรมิ
ศกัยภาพและความ
สามารถตามอตั
ลกัษณ์ของสถาน
ศกึษา

การประเมนิ แบบประเมนิ
ความพงึพอใจ
การจัดกจิกรรม

 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน
1. กจิกรรมการ
ศกึษาสูอ่าชพี   
(The best 
practice)

-   รอ้ยละ 89 
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรมการศกึษาสู่
อาชพี

- สอบถาม
- ประเมนิ

- แบบสอบถาม
- สรปุ
ตดิตาม/แบบ
ประเมนิ

2. กจิกรรมการ
แขง่ขนัศลิป
หตัถกรรมและ
กจิกรรมภายนอก

-  รอ้ยละ  89 
นักเรยีนเขา้รว่ม
กจิกรรม

- สอบถาม
- ประเมนิ

- แบบสอบถาม
- สรปุ
ตดิตาม/แบบ
ประเมนิ

8.4 การพฒันาตอ่ไป (A)
พัฒนาใหนั้กเรยีนสามารถสรา้งองคค์วามรู ้ทักษะในกลุม่วชิาตา่งๆ และสง่

นักเรยีนเขา้รว่มการประกวด และการแขง่ขนัดา้นตา่งๆในเวทใีนระดบัจังหวัด  ระดบั
ชาตแิละนานาชาติ

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
1.นักเรยีนไดพั้ฒนาความรู ้ความสามารถจากการน้ำาสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปใชแ้ละเรยีน

รูจ้ากประสบการณ์ตรง
2. ไดรั้บชือ่เสยีง ความภาคภมูใิจน้ำามาสูต่วันักเรยีน โรงเรยีน และประเทศชาติ
3. นักเรยีนสามารถท้ำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
4. นักเรยีนมผีลทดสอบตา่งๆ ตามเป้าหมาย
5. นักเรยีนมคีวามตระหนักและเห็นคณุคา่ของหลกัคา่นยิมหลกั  12  ประการ

และสามารถน้ำาไปปรับใชใ้นชวีติประจ้ำาวันได ้
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6. นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
7. นักเรยีนสามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรปุความคดิรวบยอด คดิอยา่งมรีะบบ

และสรา้งสรรค์
8. นักเรยีนแสดงความสามารถในดา้นตา่งๆตามศกัยภาพของตนเองสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน
9. นักเรยีนไดรั้บชือ่เสยีง ความภาคภมูใิจ น้ำามาสูต่วันักเรยีน โรงเรยีนและ

ประเทศชาต ิ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ     
ช่ือ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
            ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
            ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้า   
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   

 ข้อที ่2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานมีทักษะการ
 เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญและมี
 ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
            ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที ่2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคน มีทักษะการอ่าน การเขียน เชิงวิเคราะห์ และสร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
            ข้อที ่3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์       
            แก้ปัญหา) 
            ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น 
            เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
            ข้อที่ 8 การบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพในการศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพ่ือ  
            รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้  
            ข้อที่ 9 สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับ 
            ทุกภาคส่วน 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า     โครงการใหม่      โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1,2,4)  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ประเด็นพิจารณา  ข้อที่ 3.1,3.2 
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1. หลักการและเหตุผล 
ห้องสมุดเห็นคุณค่าของการอ่าน และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับ ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นปีของ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของการอ่าน และพัฒนาตนเองให้ทันยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้องสมุดจึงจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริม
การอ่านทั งรูปออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยในโลกปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค์ 

     1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ครู มีนิสัยรักการอ่านในศตวรรษที่ 21  
     2. เพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียน ครู ได้เห็นความส้าคัญของการอ่าน และน้าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการเรียน 
และชีวิตประจ้าวันได้ 
     3.  เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนมีนิสัยรักการอ่าน  

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน จ้านวน            ….……2,894.……. คน  ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 

  ครู จ้านวน                   …………151 …..….คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………. คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
         1.  เน้นแนวคิดหลักในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
         2.  ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
         3.  นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ มีความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ  
         4.  นักเรียนพัฒนาการอ่านและมีทัศนคติที่ดีมีนิสัยรักการอ่าน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีรวุฒิ   เพ็ญบุญ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหารวิชาการ ห้องสมุด , 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ  

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร 
ผู้รับผดิชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. การจัดกจิกรรมส่งเสริมการอ่าน      
1.1  กิจกรรมยอดนักอ่าน ตลอด

ปีงบประมาณ 
   ครูวราวุธ 

1.2  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 2-6 ส.ค. 64    ครูธีรวุฒิ 
1.3  กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม 2-6 ส.ค. 64    ครูธญัธร 
1.4  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรม 

2-6 ส.ค. 64    ครูธีรวุฒิ 

1.5  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาผ่าน
เว็บไซต์ 

2-6 ส.ค. 64    ครูวราวุธ 

1.6  กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ตลอด
ปีงบประมาณ 

   ครูธีรวุฒิ 

1.7  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2-6 ส.ค. 64 4,000   ครูธีรวุฒิ 
1.8  ค่ายรักการอ่าน 2-6 ส.ค. 64 4,000   ครูธีรวุฒิ 



หน้า 90 

 

 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร 
ผู้รับผดิชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.9  กิจกรรมสียงตามสาย ตลอด
ปีงบประมาณ 

   ครูธีรวุฒิ 

1.10 กิจกรรมศิลปหัตถกรรม พ.ย. 64 5,000   ครูธีรวุฒิ 

รวมทั้งส้ิน  13,000    
 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)   
 1.  ศึกษาความเป็นไปได้ 
 2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
 3.  ประชุมวางแผน 
 4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
                           1.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
         1)  กิจกรรมยอดนักอ่าน 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบ   
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  ประกาศแจ้งให้นักเรียนทราบ 
               2.  ส้ารวจสถิติการยืมจากข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
               3.  ส้ารวจจากสมุดบันทึกการอ่าน 
               4.  Print ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 
               5.  ติดป้ายประกาศรายชื่อยอดนักอ่าน 
               6.  จัดท้าเกียรติบัตร 
               7.  มอบรางวัล และเกียรติบัตร หน้าศาลาวันเฉลิม 
2)  กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ   
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        ขั นด้าเนินการ 
               1.  ส้ารวจสถานที่ 
               2.  เตรียมเอกสาร 
               3.  จัดหนังสือใส่กระเป๋า 
               4.  ห้องสมุดเคลื่อนที่ตามจุดต่าง ๆ  
        3)  กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  แจ้งให้นักเรียนทราบ 
               2.  แข่งขันเปิดพจนานุกรม  
        4)  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  แจ้งให้นักเรียนทราบ 
               2.  แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
               3.  มอบเกียรติบัตร 
        5)  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาผ่านเว็บไซต์ 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  แจ้งให้นักเรียนทราบ 
               2.  แข่งขันตอบปัญหาผ่านเว็บไซต์ 
               3.  มอบเกียรติบัตร 
        6)  กิจกรรมบันทึกการอ่าน 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาข้อมูล และเอกสารความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
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               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  ประกาศแจ้งให้ครู และนักเรียน ทราบ 
               2.  ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองทราบถึงกจิกรรม 
               3.   ส่งรายชื่อนักเรียน ครู และผูป้กครอง ให้ครูผูส้อนทราบ 
               4.  ให้นักเรียนลงมือท้าสมุดบันทึกการอ่านด้วยตนเอง 
               5.  บันทึกการอ่าน 
               6.  ส่งรายชื่อผู้ที่บันทึกการอ่านครบและถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 
               7.  มอบรางวัลและเกียรติบัตร         
        7)  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาข้อมูล และเอกสารความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  เชิญวิทยากร , เชิญร้านหนังสือ 
               2.  ประกาศแจ้งให้ครูและนักเรียนทราบ 
               3.  เตรียมสถานที่ และกิจกรรม 
               4.  จัดกิจกรรม 
               5.  มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 
        8)  ค่ายรักการอ่าน 
       ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาข้อมูล และเอกสารความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ขั นด้าเนินการ 
               1.  เชิญวิทยากร  
               2.  ประกาศแจ้งให้ครูและนักเรียนทราบ 
               3.  เตรียมสถานที่ และกิจกรรม 
               4.  จัดกิจกรรม 
               5.  มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร 
        9)  กิจกรรมเสียงตามสาย 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาข้อมูล และความเป็นไปได้ 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
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        ขั นด้าเนินการ 
               1.  ประกาศแจ้งนักเรียนทราบ 
               2.  คัดเลือกข่าวที่น่าสนใจ จากหนังสือพิมพ์ และวารสาร 
               3.  จัดกิจกรรมเสียงตามสาย 
        10)  กิจกรรมศิลปหัตถกรรม 
        ขั นเตรียมการ 
               1.  ศึกษาข้อมูล ดูเกณฑ์การแข่งขัน 
               2.  จัดท้าบันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรม 
               3.  ประชุมวางแผน 
               4.  แต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ 
        ขั นด้าเนินการ 
               1.  หารตัวแทนนักเรียนที่จะร่วมแข่งขัน 
               2.  ท้าการซ้อมการแสดง 
               3.  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

   

   1.1 กิจกรรมยอดนักอ่าน - นักเรียนร้อยละ 94  มีการยืม
หนังสือในห้องสมุดเพ่ิมมากขึ น 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.2 กิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ 

- นักเรียนร้อยละ 95 

มีนิสัยรักการอ่านเพ่ิมขึ นโดยการหา
หนังสืออ่านได้รอบๆ ตัว 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

   1.3 กิจกรรมแข่งขันเปิด
พจนานุกรม 

- นักเรียนร้อยละ 90 

มีนิสัยใฝ่รู้เรื่องรอบตัว สามารถ
คน้หาค้าได้อย่างแม่นย้า 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.4 กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาสารานุกรม 

- นักเรียนร้อยละ 90 

มีความรู้รอบตัวในการเปิด
สารานุกรมไทย 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.5 กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาทางเว็บไซต์ 

- นักเรียนร้อยละ 90 

มีการสืบค้นสารสนเทศที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

   1.6 กิจกรรมบันทึกรักการ
อ่าน 

- นักเรียนร้อยละ 90 

มีทักษะในการอ่าน ค้นคว้าหนังสือ 
การประเมิน 

สอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

สรุปใจความส้าคัญ สัมภาษณ ์

   1.7 กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

- นักเรียนร้อยละ  90         มีนิสัย
รักการอ่าน รู้จักตั งค้าถามเพ่ือหา
เหตุผล สนใจแสวงหาความรู้ สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวในระดับดี 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

   1.8 กิจกรรมค่ายรักการ
อ่าน 

-นักเรียนร้อยละ 90 มีนิสัยรักการ
อ่านรู้จักการท้างานเป็นกลุ่ม 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

   1.9 กิจกรรมสียงตามสาย - นักเรียนร้อยละ 95 

ได้รับความรู้และเกล็ดสาระต่างๆ
จากการฟังเสียงตามสาย 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ์ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

   1.10 กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม 

- นักเรียนร้อยละ 95 

ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน 

การประเมิน 

สอบถาม 

สัมภาษณ ์

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

       น้าผลการประเมินมาใช้ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนให้มากขึ น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
ให้ผู้เรียนได้อ่านหนังสือที่ทันสมัย และน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจ้าวัน ให้ทันต่อศตวรรษที่ 21  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                9.1  นักเรียนสามารถท้างานร่วมกันเป็นกลุ่มและท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

                9.2  นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย 
                9.3  นักเรียนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปบูรณาการในวิชาต่างๆ และน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 
                9.4  นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ช่ือ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.   
 ข้อที่   1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ข้อที่  3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 ข้อที่  4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
    ข้อที ่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
   ข้อที่  2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะ    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ข้อที่  4 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
   ข้อที่  5 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิต ตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
   ข้อที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ  
   ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
   ข้อที่  3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ( ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   แก้ปัญหา) 
   ข้อที่  4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย      
รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม่      โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (2,4) 1.2 (1,2,3,4)  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1,2,3  
 
1. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดแนวการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคน                  
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
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พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย   เพ่ือมุ่งในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์  และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จัก            
และเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับตัวและปฏิบั ติตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ           
และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
    ประกอบกับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของรัฐตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ         
ที่ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 ท าให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับงบประมาณอย่างจ ากัดจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใช้ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแทนการเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนและผู้ปกครอง 
2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มีความสามารถและรับประสบการณ์ตรง   
                  และสามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

             2.2 เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามในการด าเนินชีวิต  เสริมสร้างวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม แก่ผู้เรียน 
  2.3 เพ่ือสนับสนุนการจัดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 

             2.4 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษ 
                  เฉพาะตัว  และสามารถเลือกอาชีพในอนาคตได้เหมาสมกับตนเอง 
             2.5 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการเป็นผู้น าท่ีดีและเป็นพลเมืองดีของชาติ 

             2.6 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการด าเนินชีวิต รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  จ านวน …………2,894………… คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน ……………151...………. คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
     ผู้เรียนเกิดความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพมากย่ิงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 92 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววนัสนันท์  ค าแสน 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง โรงเรียนสารวิทยา 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  
ม.1/ค่ายคุณธรรม 

13 ก.พ. 64  70,000  ครูวนัสนันท์  

1.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  
ม.2/ค่ายคุณธรรม 

4- 6 ก.พ. 64  229,019  ครูวนัสนันท์ 

1.3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  
ม.3/ค่ายคุณธรรม 

28 - 30  
ม.ค. 64 

 119,595  ครูวนัสนันท์ 

2.1 ทศันศึกษา ม.1 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 220,440  ครณูัฐพล 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

2.2 ทศันศึกษา ม.2 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 179,333  ครกูัญญารัยน์ 

2.3 ทศันศึกษา ม.3 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 160,670  ครูพัฒตวรรณ   

2.4 ทศันศึกษา ม.4 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 236,250  ครูรุง่เพ็ชร ์

2.5 ทศันศึกษา ม.5 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 219,600  ครูภคัรนันท์ 

2.6 ทศันศึกษา ม.6 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 149,100  ครูเฉลิมศร ี

2.7 ค่ายคุณธรรม ม.4 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 21,000  ครูรุง่เพ็ชร ์

2.8 ค่ายคุณธรรม ม.5 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 19,520  ครูภคัรนันท์ 

2.9 ส่งเสริมคุณธรรมปัจฉิม ม.3 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 29,445  ครูโสภณ   

2.10 ส่งเสริมคุณธรรมปัจฉิม ม.6 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 42,600  ครูเฉลิมศร ี

2.11 ทศันศึกษามหาวิทยาลยั (ม.6) 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

 17,040  ครูโสภณ   

3.1 วนัวชิราวุธ  2,000   ครูวนัสนันท์ 

3.2 วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 25 พ.ย. 63    ครูวนัสนันท์ 

4.1อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 24 มิ.ย. 64 50,000   ครูวนัสนันท์  

5.พฒันาบุคลากรให้มีวุฒิทางลูกเสือ 
ท่ีสูงข้ึน    

   30,000 ครูวนัสนันท์ 

รวมทั้งส้ิน  52,000 1,713,612 30,000  

 
8. วิธีการด าเนินงาน 
     8.1 วางแผน (P)  

- ประชุมวางแผนด าเนินกิจกรรม 
- แต่งตังคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

- ก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
- เสนองานและกิจกรรมต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

- ด าเนินการตามกิจกรรม 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี -   นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 

- สอบถาม 
- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

2. คุณธรรมและทัศนศึกษา  -  ร้อยละ  97 นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมทศันศึกษา 

- สอบถาม 
- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

3. กิจกรรมวันส าคัญ 
* วันมหาธีรราชเจ้า 

* วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

-  ร้อยละ  97 นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมวันส าคัญ 

- สอบถาม 
- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

-อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 

-  ร้อยละ  97 นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมอบรมนายหมู่ลูกเสือ-

เนตรนารี 

- สอบถาม 
- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

5.พัฒนาบุคลากรให้มีวุฒิทางลูกเสือ
ที่สูงข้ึน    

-  ร้อยละ  95 ครูมีวุฒิทางลูกเสือ - สอบถาม 
- ประเมิน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีเจตคติทีดี่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.  ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย และทักษะการด ารงชีวิต มีระเบียบวินัย  
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีทักษะการพัฒนาชีวิตอย่างมีความสุข 
 3.  ลูกเสือ -เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชี วิตอย่างมีประสิทธิภาพ               
ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
            4.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพตนเอง มีความกตัญญูกตเวที ต่อบิดา มารดา ครูและค่านิยมที่พึงประสงค์ ท่ีดีงาม  
มีความภาคภูมิใจกับวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่า ภูมิปัญญาไทย 
 5.  นักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมกิจกรรมรักษาดินแดนและสามารถเรียนวิชาทหารจนจบ  3 ปี เป็นผู้มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   
ชื่อ  โครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ต้น)  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
            ข้อที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   

     ข้อที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มศักยภาพและได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
     ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคงได้มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานการมี
ส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
ตรงกับลกัษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
                  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ข้อที่ 1,2,6 
                                        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1,2,3 
              มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3,5 
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                   ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1,2 

1. หลักการและเหตุผล 
     ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ของโครงการห้องเรียนพิเศษ  มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เข้มข้น  เน่ืองจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลก  ปัจจบุันและอนาคต   
เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่างๆ  ผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน  เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์   
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะในการคน้หาความรู้  มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ  (วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 
2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมี 
          ชื่อเสียง 
    2.2  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ  เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเกิด  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และ 
           คณิตศาสตร์ 
    2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ระดับชั้น ม. 1 ม. 2 และ ม. 3  จ านวน 98  คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
           นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาองักฤษได้อย่างย่ังยืน  น าไปศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน 
ได้อย่างต่อเน่ืองและมีความเป็นสากล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประภาวดี  เจริญจิตร 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหาร  4  กลุ่ม 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่น ๆ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ม. ต้น) 

      

1.การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้
ภายนอก 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย.64 

  352,320  ครูประภาวดี 
ครูธัญทิพย์         

2.ค่ายวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร ์

มีนาคม 2564   450,000  ครูประภาวดี  
ครูธัญทิพย์         

3.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของ
ผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

1 ต.ค. 63 – 

30 ก.ย.64 

  100,000  ครูประภาวดี  
ครูธัญทิพย์         

4.พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/
งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

1 ต.ค. 63 – 

30 ก.ย.64 

  100,000  ครูประภาวดี  
ครูธัญทิพย์         

5.ปรับปรุงห้องเรียน 1 ต.ค. 63 – 

30 ก.ย.64 

642,320    ครูประภาวดี  
ครูธัญทิพย์         

6.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ต.ค. 63 –   30,000  ครูประภาวดี  
ครูธัญทิพย์         
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่น ๆ 

30 ก.ย.64 

7.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย.64 

  20,000  ครูประภาวดี  
ครูธัญทิพย์         

8.จ้างครูชาวต่างชาติ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย.64 

  990,000  ครูประภาวดี  

รวม  642,320  2,042,320   

 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 
         1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
            1.  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
             2. สรรหาสถานที่และน าเสนอ 
             3. ก าหนดวันเวลาในการพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
          2.  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
                1.  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                2.  ส ารวจค่ายที่เหมาะสมทั้งสาระ  ระยะทางและที่พัก 
                3.  เสนอโครงการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
                4.  ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  3  วัน  2  คืน 
          3.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
               2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
               3.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                   ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
  4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
               1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
               2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
               3.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมจัดท าห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนและอปุกรณ์ทางการเรียน
        และจัดท า 
                   งานวิจัย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
               4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
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           5. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมปรับปรงุห้องเรียนต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
            6. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
           7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโครงการ 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
           8. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ 
                1.  ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
                2.  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
                3.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
                4.  จัดกิจกรรมตามแผน 
 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
           1.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรร์่วมระชุมครูผูส้อนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์   
                   และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ 
               2.  หัวหน้าโครงการส ารวจสถานที่และน าเสนอ 
               3. ประชุมครูที่เป็นกรรมการน านักเรียนไปศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
           2.  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
                   และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ 
               2.  จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  รับผิดชอบให้เหมาะสมพร้อมกับท าก าหนดการจัดค่าย 
               3.  ชี้แจงรายละเอียดและก าหนดการเข้าค่ายแก่นักเรียน 
               4.  ประชุมครูที่เป็นกรรมการค่ายในการเตรยีมการและเตรียมเอกสาร  อุปกรณ์เพ่ือการเข้าค่ายฯ 
               5.  ผู้บริหารเปิดกิจกรรมค่ายและให้โอวาท 
               6.  ครูแจกแบบประเมินการร่วมกิจกรรมค่ายฯ 
               7.  ปิดค่าย –  แจกเกียรติบัตร         
          3.  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
               1.  ประชุมครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมอบหมายหน้าท่ีให้ประชาสมัพันธ์รวมถึงท าการ 
                   รับสมัครและส่งใบสมัครให้นักเรียนให้ทันเวลาท่ีก าหนด 
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               2.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการสมัครสอบสอวน./รับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
          สอบ 
               3.  ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงงานหรือเข้าร่วมแข่งขันรายการทางด้านวิทยาศาสตร์ 
               4.  จัดอบรมส่งเสริมความรู้การท าโครงงานวิทยาศาสตร์  
               5.  จัดสอนเสริมแบบเข้มรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาอังกฤษ ก่อนเปิดภาคเรียน โดยวิทยากรภายนอก 
           4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ   
         ภาษาอังกฤษ 
               2.  เสนอโครงการต่อผู้บรหิารเพ่ือพิจารณา   
               3.  ด าเนินการจัดท าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ 
               4.  ตรวจสอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
            5. กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมกับครูที่ปรึกษา 
               2.  เสนอโครงการจัดกิจกรรมปรับปรงุห้องเรียนส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
                   ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
               3.  ด าเนินการส ารวจวัสดุต่างๆในห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนถ่าย 
            6. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
                   และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ 
               2. เสนอโครงการประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
               3. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  รับผิดชอบให้เหมาะสมพร้อมกับท าก าหนดการจัด 
            7. พัฒนาบุคลากรในโครงการ 
               1.  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ร่วมประชุมครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
                   และครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษ 
               2. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
               3. จัดหาสถานที่ และติดต่อวิทยากรในการบรรยาย   
               4. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  รับผิดชอบให้เหมาะสมพร้อมกับท าก าหนดการจัด 
           8. กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ 

           1. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
           2. เสนอโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
           3. ด าเนินการตามกระบวนการ 

       8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (ม. ต้น) 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1 . การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
   ภายนอก 

- นักเรียนร้อยละ  100  ได้ 
 ร่วมกิจกรรม และได้รับความรู ้

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน - แบบประเมินการจัด     
  ทัศนศึกษา         
 

2. ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ - นักเรียนร้อยละ  100  ได้รับ 
  การส่งเสริมและพัฒนา 
  ความสามารถทางด้าน 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
การจัดค่าย 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 
ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

- นักเรียนร้อยละ  100  ได้รับการ
สนับสนุน 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

4. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน/
นวัตกรรม/งานวิจัย และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

- นักเรียนร้อยละ  100  ได้ใช้ 
  อุปกรณ์ทางการเรียน  ที่มี
คุณภาพ 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

5.ปรับปรุงห้องเรียน - นักเรียนร้อยละ  100  ได้ใช้
ห้องเรียนที่มีคุณภาพ 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

6.ประชาสัมพันธ์โครงการ - บุคคลภายนอก ผู้ปกครอง
นักเรียนที่สนใจเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 มีความ
สนใจในโครงการ 

- ให้บุคลากรท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. พัฒนาบุคลากรในโครงการ - บุคลากรที่สอนนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 มี
คุณภาพ 

- ให้บุคลากรท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.จ้างครูชาวต่างชาติ นักเรียนร้อยละ  100  ได้ 
 ได้ความรู้ทางด้าน
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- ให้นักเรียนท าแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิดเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรักษาคุณภาพให้ย่ังยืนต่อไปโดยจัด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วท าการปรึกษาหารือ
เก่ียวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข อีกท้ังท าการวางแผนการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
อย่างมีประสิทธิผล 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1  นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมีชื่อเสียงสูงข้ึน 
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       9.2  นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และ 
              คณิตศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน 
       9.3  นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสงูข้ึน 
       9.4  นักเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                   
ชื่อ  โครงการห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย)  
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   

ข้อที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

                        ข้อที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   

ข้อที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและได้ 

          มาตรฐานตามหลักสูตรก าหนด 
                       ข้อที่ 2  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน 

          การพัฒนาตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

                            ข้อที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน                      

ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานตามมาตรฐานเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะ  
          อันพึงประสงค์และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                      ข้อที่ 2  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  

ข้อที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
ข้อที่ 3  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ 
           การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา) 
ข้อที ่5  นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือ 
           พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 

           ข้อที่ 6  หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
          จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 

                       ข้อที่ 7  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าท่ี การวิจัย การ 
          สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญก าลังใจในการท างาน 

ข้อที่ 9  สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
          โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน 

สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน   
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า    โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
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ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
                  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 6 
                                        ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ข้อที่ 1, 2, 3 
              มาตรฐานข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3, 5 
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                  ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1, 2 

1. หลักการและเหตุผล 
      ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่เข้มข้น เน่ืองจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลก ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่าง ๆ  ผลผลิตต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและ
การท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เข้มข้นข้ึน 
 
1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้และมีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและการเป็นพลเมืองโลก รวมทั้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนและต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  

จากหลักการศึกษาตามพ.ร.บ.แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2545 ดังน้ี มาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา24 (5) สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ีผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการ ประเภทต่าง ๆ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคน
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่าง ๆ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและ
การท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอก 
ที่มีชื่อเสียง 
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      2.2  เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเกิด และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์
      2.3  เพ่ือให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ 
      2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีการบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์กับหลากหลายอาชีพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน  จ านวน     108       คน    ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
    ครู   จ านวน      53        คน    อื่น ๆ โปรดระบุ …………….………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 

นักเรียนในโครงการมีความรูค้วามเข้าใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้อย่างย่ังยืนอย่างมี
คุณภาพ น าไปศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนได้อย่างต่อเน่ืองและมีความเป็นสากล ผู้บริหารและครูที่ร่วมโครงการบรหิารโครงการ
และจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่น ๆ 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (ม. ปลาย) 

      

1.สอนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ และ 

คณิตศาสตร ์
1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
60,000 

 ครูพรพิมล   
 

2.อบรมนักเรียนเพ่ิมศักยภาพด้าน

วิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา 
1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
180,000 

  ครูพรพิมล   
 

3.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ ของ

ผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  

60,000 

 ครูพรพิมล   
 

4.พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/

งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
103,430 

  ครูพรพิมล   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
รายหัว 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่น ๆ 

5.ปรับปรุงห้องเรียน 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

 
420,000 

 
 

  ครูพรพิมล   
 

6.ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
30,000 

 ครูธีราภรณ์   

7.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
150,000 

 ครูธีราภรณ์   

8.ค่ายพัฒนาศักยภาพ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
250,000 

 ครูพรพิมล   
 

9.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  
183,000 

 ครูพรพิมล   
 

รวม  420,000  1,016,430   

8. วิธีการด าเนินงาน 
   8.1 วางแผน (P)    

1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการวิชาการ และกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  2. ส ารวจความพร้อมบุคลากร สถานที่ สื่อการสอน หลักสูตรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
  3. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
  4. เสนอโครงการต่อกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  

1. แต่งต้ังกรรมการด าเนินงาน 
  2. ประกาศรับนักเรียนและคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียน 
  3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
       8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (ม. ปลาย) 

   

1.สอนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ 

และ คณิตศาสตร ์
ครูเข้าร่วมร้อยละ 100 นิเทศ/สอบถาม 

แบบนิเทศติดตาม/
แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

2.อบรมนักเรียนเพ่ิมศักยภาพด้าน

วิชาการ ณ สถาบันอุดมศึกษา นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 80 นิเทศ/สอบถาม 
แบบนิเทศติดตาม/

แบบสอบถาม 

3.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ  

ของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร ์

นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100 นิเทศ/สอบถาม แบบสอบถาม 

4.พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรม/

งานวิจัย และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 

5.ปรับปรุงห้องเรียน ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

บุคคลภายนอก ผู้ปกครองนักเรียน
ที่สนใจเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร้อย
ละ 100  

มีความสนใจในโครงการ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 

8.ค่ายพัฒนาศักยภาพ นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 100 สอบถาม แบบสอบถาม 

9.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ นักเรียนเข้าร่วมร้อยละ 80 สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ย่ังยืนต่อไปโดยจัด
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษเกี่ยวกับผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วท าการปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งท าการวางแผนการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ อย่างมีประสิทธิผล 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมีชื่อเสียงสูงข้ึน 
        9.2  นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์  เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน 
        9.3  นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์และสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน 
        9.4  นักเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือ โครงการห้องเรียนพเิศษ MEP  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
             ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
             ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
             ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการ 
                      เรียนรู้ในศตวรรษที่21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี 
                      ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
             ข้อที่ 6 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ 
                      ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษาสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
             ข้อที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต 
                      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
             ข้อที ่1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
             ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่      โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

    ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
                การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
               มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 ข้อที่ 1,2,3,4,5 ข้อที่ 1.2 ข้อ 3  
                มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นที่พิจารณา ข้อที่ 1,2,3,5   
                มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1,2,3,4 
 

1. หลักการและเหตุผล 
         การจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English 
Program) เน่ืองจากเห็นประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษา  
เพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
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         โรงเรียนสารวิทยาเล็งเห็นคุณประโยชน์ของการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จึงจัดให้มีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
MEP  โดยจัดให้นักเรียนในโครงการได้เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษกับ
ครูชาวต่างประเทศ   และมีครูไทยสอนคู่กันเป็น  team  teaching   ส่วนวิชาอื่นๆ ก็เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   ทั้งน้ีเพ่ือ
สนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ในการสง่เสริมการศึกษาสู่สากลและพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  พร้อมทั้งใช้ ICT ในยุคโลกาภิวัฒน์และเพ่ือเติมเต็มศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถทักษะภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนและตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และจากการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาผลเป็นที่
พึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ท าให้โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จัดกิจกรรมต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 2563 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านความรู้  ความสามารถ  ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  
            2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ปี/ครัง้  
            2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
     3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน  โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม 1 ม 2 และ ม3  จ านวน  3 ห้องเรียน 
                                               จ านวน   81  คน   
    ครู   จ านวน  10  คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
                3.2.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและมคีวามคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ 

                3.2.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

                3.2.3  ครูไทยและครูต่างชาติที่สอนคู่กัน เป็น team teaching ที่มีประสิทธิภาพ 
                3.2.4  ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงานต่างประเทศตามความถนัด 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.จัดจ้างครูชาวต่างชาติ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  990,000 ครูอนัญญา 

2.พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม/วิจัย  1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  30,000 ครูอนัญญา 

3.ดูแล/ปรับปรุงห้องเรียน 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

589,000   ครูอนัญญา 

4.ประเมินการสอนครูต่างชาติ 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 
 

  - ครูณัฐธยาน์ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

5.สอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  120,000 ครูอนัญญา 

6.แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ม.ค., พ.ค. 
64 

  8,000 ครูณัฐธยาน์ 

7.The Christmas festival ธ.ค. 63   8,000 ครูอนัญญา 
8.ทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ธ.ค. 63   30,000 ครูณัฐธยาน์ 
9.จัดสื่อ ประชาสัมพันธ์ โครงการ ม.ค. 64   10,000 ครูอนัญญา 

10.ค่ายทักษะชีวิตในต่างแดน ก.ย. 64   - ครูอนัญญา 

11.พัฒนาบุคลากรในโครงการ/PLC 1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

  8,600 ครูอนัญญา 

12.การแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ 

1 ต.ค. 63– 
30 ก.ย. 64 

  180,000 ครูขนิษฐา,  
ครูอนัญญา 

13.ค่ายบูรณาการ EMS Camp มี.ค. 64   400,000 ครูอนัญญา 
รวมทั้งสิ้น  589,000  1,784,600  

 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)       
     1. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
     2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

    8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
     1. รบัสมคัรและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
     2. จัดจ้างครูชาวต่างชาติเพ่ือสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 
     3. แจ้งกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือด าเนินการดูแล/ปรับปรงุห้องเรียน 

          4. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน  
    8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. จัดจ้างครูชาวต่างชาติ ครูต่างชาติทุกคนสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตาม
หลักสูตร 

1.  นิเทศการสอน 
2.  ตรวจบันทกึการสอน 
3.  ตรวจสอบคุณวุฒิ 

1.  แบบบันทึกการสอน 
2.  แบบสอบถาม 
3.  สรุปรายงาน 

2. พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ นักเรียนและครูท าแบบ  แบบประเมินความพอใจ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

นวัตกรรม/วิจัย อุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพ ประเมินความพอใจ 
3. ดูแล/ปรับปรุงห้องเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้

ห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
นักเรียนและครูท าแบบ
ประเมินความพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

4. ประเมินการสอนครูต่างชาติ ผลการประเมินครูต่างชาติอยู่
ในระดับดี 

นักเรียนและครูท าแบบ
ประเมินความพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 

5. สอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ
สอนเสริมตามความต้องการ 

นักเรียนท าแบบประเมินความ
พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

6. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  

นักเรียนท าแบบประเมินความ
พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

7. The Christmas Festival จัดกิจกรรม 1 ครั้ง นักเรียนท าแบบประเมินความ
พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

8. ทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการ
ทดสอบและมีผลการสอบผ่าน
เกณฑ์ 

สอบ แบบทดสอบ 
สรุปรายงาน 

9. จัดสื่อ ประชาสัมพันธ์ 
โครงการ 

บุคคลภายนอก ผู้ปกครอง 
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
มีการประเมินผลในระดับดี 

บุคลากรท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 
 

10. ค่ายทักษะชีวิตในต่างแดน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม                    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

นักเรียนท าแบบประเมินความ
พอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

11. พัฒนาบุคลากรใน
โครงการ/PLC 

ครูในโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คน 

บุคลากรท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

12. การแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู ้

นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียนท าแบบประเมินความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินความพอใจ 
 

13. ค่ายบูรณาการ EMS 
Camp 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 และมีผล
การประเมินในระดับดี 

แบบสอบถาม แบบประเมินความพอใจ 
 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

1. กิจกรรมที่มีผลการประเมินในระดับดีข้ึนไป  ด าเนินการต่อไป  พร้อมกับสอดแทรกสิ่งที่ต้องท าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิม 
    คุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับกิจกรรมน้ัน  ๆ  
2. กิจกรรมที่มีผลการประเมินในระดับต้ังแต่ปานกลางลงมา  ประชุมครูในโครงการเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางในการ 
     พัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข  ให้การด าเนินงานในกิจกรรมน้ัน ๆ  เป็นไปตามเป้าหมาย 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.   ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนในโครงการอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
      2.   นักเรียนมีความมั่นใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      3.   นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการทั้งภายใน- ภายนอกโรงเรียน 
      4.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล 
      5.   ครูในโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารได้ในระดับดี 
      6.   ครูในโครงการสามารถจัดการเรียนการสอนคู่กบัครูต่างชาติ( team  teaching) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือ โครงการห้องเรียนพเิศษภาษาจีนเข้มข้น 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   

 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2    

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมี
 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

  ข้อ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  

 ข้อที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  

  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)   
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.      
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน     

         ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1/1 , 1.1/2  ,1.1/3   
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1,3    
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2551 แนวการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง
วิธีการเรียนว่าจะต้องเรียนรู้อย่างไรทั้งจากแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ที่ส าคัญคือการเรียนรู้จากเทคโนโลยี  
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และสื่อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย เรียนรู้ถึงการการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วสรุปเป็น
องค์ความรู้ด้วยตนเอง และจาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสองพบว่าผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่สูงมากนัก
ทางสถานศึกษาจะต้องหาวิธีการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงย่ิงข้ึน 
 ดังน้ันโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จึงได้จัดท าข้ึนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกองค์ประกอบทั้งด้านนักเรียน  ครู  สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความเป็นไทย  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริม 
 2.1.1 ให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 2.1.2 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 
 2.1.3 ให้นักเรียนระดับชั้นม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ HSK และPAT สูงข้ึน 
 2.1.4 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 
 2.1.5 ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ      
 2.1.6 ให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพให้สูงข้ึน 

2.2 เพ่ือสนับสนุน  
 2.2.1 นักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีให้ดีย่ิงข้ึน 

   2.1.2 เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ   
        2.1.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
        2.1.4 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
        2.1.5 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา  
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  จ านวน …………215………. คน    ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน ……………3…………. คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
   1. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและมคีวามพึงพอใจในการพัฒนาทางภาษา 
        2. นักเรียนร้อยละ 30 ได้รับความส าเร็จ จากการแข่งขันทักษะทางภาษา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
           3. นักเรียนรักและเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ   
           4. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาจีน ในชีวิตประจ าวันได้อย่างภาคภูมิใจและมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเอง สามารถน าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง โรงเรยีน และประเทศชาติได้ 
           5. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรูค้วามสามารถ ในทักษะทางด้านภาษา 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย์ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1.กิจกรรมติวสอบภาษาจีน PAT 7.4 ทั้งปี   20,000 ครูเจนจิรา 

2.กิจกรรมติวสอบ HSK ทั้งปี   20,000 ครูดวงพร 
3.กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 

-   100,000 ครูดวงพร 

4.กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือ ทั้งปี    180,000 ครูธนิสรา 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
ค้นคว้าและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
5.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน 

ทั้งปี   20,000 ครูเจนจิรา 

6.กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาจีน 

พฤศจิกายน 
2564 

  15,000 ครูเจนจิรา 

7.กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาจีน 

สิงหาคม 2564   5,000 ครูดวงพร 

8.กิจกรรมวันตรุษจีน กุมภาพันธ์ 
2564 

  35,000 ครูธนิสรา 

9.กิจกรรม Chinese one day trip มกราคม 2564   250,000 ครูธนิสรา 
10.กิจกรรมค่ายภาษาจีน    - ครูเจนจิรา 
11.กิจกรรมด าเนินการจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

ทั้งปี   28,000 ครูเจนจิรา 

12.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ทั้งปี   480,000 ครูเจนจิรา 
13.ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน ทั้งปี   50,000 ครูธนิสรา 
14.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์
ภาษาจีน 

ทั้งปี   50,000 ครูดวงพร 

15.ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ ทั้งปี   20,000 ครูธนิสรา 
รวมทั้งสิ้น    1,273,000  

8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P)  
    1.ติวสอบภาษาจีน  PAT 7.4  

       1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. สรรหาและเสนอชื่ออาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน PAT 7.4 ภาษาจีน มาให้ความรู้แก่นักเรียน 

     3. ก าหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร 
    2.ติวสอบภาษาจีน  HSK  

       1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. สรรหาและเสนอชื่ออาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน HSK ภาษาจีน มาให้ความรู้แก่นักเรียน 

     3. ก าหนดวันเวลาในการเชิญวิทยากร 
    3. สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 

  1. ประชุมวางแผน 
       2. แต่งต้ังผู้รับชอบ 
       3. เสนอโครงการ 
        4. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
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  1. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       2. สรรหาและเสนอสื่อการสอนและอุปกรณ์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลายที่เหมาะสมกับนักเรียน 
       3. จัดกิจกรรมตามแผน 
         5. กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
  1. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       2. สรรหาและเสนอสื่อการสอนและอุปกรณ์ ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลายที่เหมาะสมกับนักเรียน 
       3. จัดกิจกรรมตามแผน 
 6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน 
       1. เขียนโครงการ 
       2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

      3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
         7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 
  1. เขียนโครงการ 
       2. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

      3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
     8. กิจกรรมวันตรุษจีน 

  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 

     9. กิจกรรม Chinese one day trip 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
         10. กิจกรรมค่ายภาษาจีน 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
 11. กิจกรรมด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
 12.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
 13. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
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       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
 14. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
 15. ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ 
  1. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
       2. ประชุมวางแผนจัดท างบประมาณ 
       3. แต่งต้ังคณะกรรมเพ่ือด าเนินการ 
 
     8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 

  1.ติวสอบภาษาจีน  PAT 7.4  
     1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. วิเคราะห์เน้ือหา แนวข้อสอบ และแนวการจัดการสอบ 
      3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการติว ได้แก่ เน้ือหา และแนวข้อสอบส าหรับการติว 

  4. ด าเนินการติวตามปฏิทินด าเนินงาน 
 2.ติวสอบภาษาจีน HSK  

     1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. วิเคราะห์เน้ือหา แนวข้อสอบ และแนวการจัดการสอบ 
      3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการติว ได้แก่ เน้ือหา และแนวข้อสอบส าหรับการติว 

  4. ด าเนินการติวตามปฏิทินด าเนินงาน 
  3. สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK 

  1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการ 
      3. นักเรียนเข้าสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
  4. ด าเนินการแจกผลประกาศคะแนนจากศูนย์ HSK ใหญ่มาแจกให้กับนักเรียนที่เข้าสอบ 
       4. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือค้นคว้าและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
         1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ติดต่อร้านค้าเพ่ือจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์การสอน 

  3. ด าเนินการจัดซื้อตามปฏิทินด าเนินงาน 
    5.กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 

  1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ติดต่อร้านค้าเพ่ือจัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์การสอน 

  3. ด าเนินการจัดซื้อตามปฏิทินด าเนินงาน 
    6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน 

      1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
      3. ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางภาษาจีนภายใน 
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 7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน 
  1. ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการสมัครสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนดโดยครูเป็นผู้ด าเนินการ 
      3. นักเรียนเข้าสอบตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
 8. กิจกรรมวันตรุษจีน 
  1. ครูและนักเรียนประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการเตรียมงานและฝึกซ้อมการแสดงส าหรับกิจกรรมวันตรุษจีน 
      3. ประสานงานกับครูฝ่ายอาคารสถานที่ในการขอใช้สถานที่ในการจัดงาน 
  4. ด าเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีนตามวันและเวลาท่ีก าหนด 
 9. กิจกรรม Chinese One DayTrip 
  1. ครูประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการเตรียมกิจกรรม Chinese One DayTrip 
      3. ประชุมคณะกรรมการน านักเรียนไปกิจกรรม Chinese One DayTrip 
  4. ด าเนินการจัดกิจกรรม Chinese One DayTrip ตามสถานที่ วันและเวลาท่ีก าหนด 
 10. กิจกรรมค่ายภาษาจีน 
  1. ครูประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการเตรียมค่ายภาษาจีน 
      3. ประชุมคณะกรรมการน านักเรียนไปกิจกรรมค่ายภาษาจีน 
  4. ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนตามสถานที่ วันและเวลาท่ีก าหนด 
 11. กิจกรรมด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
  1. ครูวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด าเนินการจ้างครชูาวต่างชาติ 
  2. ด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 12.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 
  1. ครูวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด าเนินการจ้างครชูาวต่างชาติ 
  2. ด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 13. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน 
  1. ครูประชุมวางแผนก าหนดแนวทางการซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน 
  2. ประสานงานกับครฝู่ายอาคารสถานที่ 
      2. ด าเนินการเตรียมซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน 
 14. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน 
  1. ครูวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด าเนินการซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน 
  2. ด าเนินการซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์ภาษาจีน 
 15. ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ 
  1. ครูวางแผนก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด าเนินการซื้อหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ 
  2. ด าเนินการซื้อหมึกปริ๊นเตอร์และกระดาษ 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ติวสอบภาษาจีน PAT 7.4
ภาษาจีน  
  
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การติวได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
วิทยากร และมีความสามารถในในการ
วิเคราะห์โจทย์ และเลือกค าตอบที่เหมาะสม
อย่างมีวิจารณญาณ 

การทดสอบ 
 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

2. ติวสอบภาษาจีน HSK 
  
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การติวได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
วิทยากร และมีความสามารถในในการ
วิเคราะห์โจทย์ และเลือกค าตอบที่เหมาะสม
อย่างมีวิจารณญาณ 

การทดสอบ 
 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

3. สอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน HSK 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ ท้ัง 
4 ภาษา สามารถสอบผ่านในระดับ 
พ้ืนฐานตามท่ีแต่ละแผนการเรียนก าหนด 
 

การประเมิน 
การทดสอบ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
แบบทดสอบ 

4. กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเรียน 
หนังสือค้นคว้าและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

 
 

การประเมิน 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

5. กิจกรรมจัดหาสื่อการสอน
และอุปกรณ์  

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

 
 

การประเมิน 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางภาษาจีน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

การประเมิน แบบประเมิน 

7. การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
ภาษาจีน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
 

 
 

การประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 

8. กิจกรรมวันตรุษจีน ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

9. กิจกรรม Chinese one 
day trip 
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

 
10. กิจกรรมค่ายภาษาจีน 
 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา 

 
การประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

 
11. กิจกรรมด าเนินการจ้างครู
ชาวต่างชาติ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับ
การจัดการเรียนการสอนของครชูาวต่างชาติ
ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารในระดับมาตรฐานสากลได้ดีมากและ
สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

 
 
 

การประเมิน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

12. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความพึงพอใจกับ
การจัดการเรียนการสอนของครชูาวต่างชาติ
ศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารในระดับมาตรฐานสากลได้ดีมากและ
สามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์

 
 
 

การประเมนิ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

13. ซ่อมแซมศูนย์ภาษาจีน ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูมีความพึง
พอใจกับการใช้ศูนย์ภาษาจีน 

 
การประเมิน 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

14.จัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์
ภาษาจีน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูมีความพึง
พอใจในการใช้งาน 

การประเมิน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

15. ค่าหมึกปริ๊นเตอร์และ
กระดาษ 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนและครูมีความพึง
พอใจในการใช้งาน 

การประเมิน แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 
     1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเรียนทางภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ 
     2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 
     3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทั้งโรงเรียนสูงย่ิงข้ึน 
     4 เพ่ือพัฒนาความสามารถและทักษะด้านภาษาให้กับนักเรียน 

           5. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักเรียน ใช้กิจกรรมทางภาษาต่างๆหลากหลายรูปแบบ  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง  
            2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบและเลือกค าตอบที่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล 
            3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2563 
            4. นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการสอบ O-NET สูงข้ึน 
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            5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านการทดสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขที่ก าหนดตาม 
               แผนการเรียน 
            6. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ      
            7. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพทางภาษาในระดับดีให้ดีย่ิงข้ึน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้น 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.  
 ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา) 
 ข้อที ่4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
   การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1-6) , ข้อที่ 1.2 (1,3,4) 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ ........................................  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1-3.5 
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1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนสารวิทยา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนหลายรูปแบบ  
โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันทัดเทียมนานาชาติ  
ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ก าหนดให้โรงเรียนสารวิทยา 
เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถสื่อสารได้สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบ  
ต่อสังคมโลก ประกอบกับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน และความร่วมมือของอาเซียน +3 ซึ่งมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสามประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก  
ทั้งในเวทีการค้าโลกและในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐเกาหลี  
  โรงเรียนสารวิทยาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้เปิดแผนการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเข้มข้นข้ึน นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 
จนถึงปัจจุบัน และได้จัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน  
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการทางด้านภาษาต่างประเทศที่สองให้กับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาเกาหลี 
ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านครูและผู้เชี่ยวชาญในการจัดการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี  
พัฒนากระบวนการที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทุกองค์ประกอบทั้งด้านนักเรียน ครู สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความ สามารถในการแสวงหาความรู้  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
สพฐ., สพม.2, ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน ซึ่งจากการด าเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว 
ได้มีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการ สอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี 
ตามมาตรฐานที่สาธารณรัฐเกาหลีก าหนดอย่างต่อเน่ือง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 

ที่ถูกต้อง ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและระดับสากล 
2.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้นได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน าภาษาเกาหลี

ไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน รวมถึงการต่อยอดในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน  จ านวน 106 คน     ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
    ครู   จ านวน 4 คน     อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีในระดับที่ใช ้
ในชีวิตประจ าวันได้ และมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีที่เป็นมาตรฐานสากล (TOPIK) อย่างน้อยระดับ 2   
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน 2. นางสาวจิดาภา อินทร์อุไร 3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 1. สถาบันการแปลและส่งเสรมิภาษาต่างประเทศที่สอง ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
         2. ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจ าประเทศไทย 
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7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. จัดซื้อจัดท าสื่อเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

1 ต.ค. 63- 
30 ก.ย. 64 

  
129,000 

ครกูฤษดาพร  

ครจูิดาภา  

2. สอบวัดระดับภาษาเกาหลี 

TOPIK 

1 ต.ค. 63- 

30 ก.ย. 64 

  
104,000 

ครกูฤษดาพร  
ครจูิดาภา 

3. จัดท าเอกสารประกอบการ

ท างานครูชาวเกาหล ี

1 ต.ค. 63- 

30 ก.ย. 64 

  
13,000 

ตนูกฤษดาพร  
ครจูิดาภา 

4. ค่าตอบแทนวิทยากรและครูสอน

ภาษาเกาหลี 

1 ต.ค. 63- 

30 ก.ย. 64 

  
470,000 

ครกูฤษดาพร  
ครจูิดาภา 

5. ส่งเสริมทักษะทางภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลี 

1 ต.ค. 63- 

30 ก.ย. 64 

  
30,000 

ครกูฤษดาพร  
ครจูิดาภา 

6. จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ-ครุภัณฑ์ 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหล ี

1 ต.ค. 63- 

30 ก.ย. 64 

  
2,800 

ครกูฤษดาพร 
 ครจูิดาภา 

รวมทั้งสิ้น    748,800  

 
8.  วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
 - ประชุมชี้แจง วางแผนการในแต่ละกิจกรรม  

  - เขียนโครงการ 
       - เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
  - แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  
  - ด าเนินการตามโครงการที่ได้ขออนุมัติ 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/ 

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัด 
และประเมินผล 

1. จัดซื้อจัดท าสื่อเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้หนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด 

การส ารวจ แบบประเมิน 

2. สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 
นักเรียนร้อยละ 100 ได้สมัครสอบวัด
ระดับภาษาเกาหลี TOPIK 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

3. จัดท าเอกสารประกอบการท างาน

ครูชาวเกาหล ี
ครเูกาหลีได้รับเอกสารประกอบการ
ท างาน และวีซ่า 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

4. ค่าตอบแทนวิทยากรและ 

ครูสอนภาษาเกาหล ี

วิทยากรและครูสอนภาษาเกาหลี
สามารถจัดการเรียน 
การสอนได้ตามหลักสูตร 

การสัมภาษณ/์สอบถาม แบบประเมิน 

5. ส่งเสริมทักษะทางภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลี 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีมากข้ึน/
ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 

การสัมภาษณ/์สอบถาม 
แบบประเมิน/ 
ผลการแข่งขัน 

6. จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ-ครุภัณฑ์ 

ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหล ี
ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ 
การจัดการเรียนการสอน 

การส ารวจ แบบประเมิน 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

1. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งมีการวัดผล
และประเมินผลกิจกรรม และศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

2. พัฒนาการติวสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) เพ่ือให้นักเรียนมีผลสอบที่สูงข้ึน น าไปใช้ประกอบในการสมัคร
ทุนการศึกษา 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกต้อง ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและระดับสากล 

2. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการน าภาษาเกาหลีไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน รวมถึงการต่อยอด
ในการใช้ภาษาเกาหลีประกอบอาชีพในอนาคต 

3. นักเรียนได้ใช้ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเกาหลีและสื่อประกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือ โครงการแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อที่ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2 
  ข้อที่ 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อที่  3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
        ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน 
 ข้อที่ 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อที่ 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา)      
 ข้อที่ 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
     การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 3 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง เพราะในโลกยุคปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังน้ันการที่นักเรียนจะเรียนภาษาท่ี 2 ได้ดีนักเรียนต้อง
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ได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆทางด้านการเรียนรู้ เช่นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกิจกรรมใน
โครงการน้ี จะท าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน และสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และนักเรียนยังมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ใน
ระดับสากล 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

 2.4 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 

 2.5 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ านวน              38          คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน                3          คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
  3.2.1นักเรียนรัก และเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ 
  3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับสากล 

        3.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสงูข้ึน 
        3.2.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
        3.2.5 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเดียร์  สุขเพ็ชรี, น.ส.อัจฉราภรณ์  บุญขวัญ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร 
ผู้รับผดิชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญ่ีปุ่น
ภายใน 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  10,000 ครูเดียร์   
ครูอจัฉราภรณ์   

2.กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  150,000 ครูเดียร์   
ครูอจัฉราภรณ์   

3.กิจกรรมวันทานาบาตะ 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  15,000 ครูเดียร์   
ครูอจัฉราภรณ์   

4.ต้อนรับบุคลากรภายนอก 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  10,000 ครูเดียร์   
ครูอจัฉราภรณ์   

5.จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ-ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  10,000 ครูเดียร์   
ครูอจัฉราภรณ์   

6.จัดซื้อสายชาร์ตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 ต.ค. 63 -   1,000 ครูเดียร์   
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งาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร 
ผู้รับผดิชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

30 ก.ย. 64 ครูอจัฉราภรณ์   
7.จัดซื้อหมึกและกระดาษ 1 ต.ค. 63 - 

30 ก.ย. 64 
  5,000 ครูเดียร์   

ครูอจัฉราภรณ์   
8.กิจกรรมจัดบอร์ดส่งเสริมความรู้
ภาษาญ่ีปุ่น 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  6,600 ครูเดียร์   
ครูอจัฉราภรณ์   

รวมทั้งส้ิน    207,600  
 

8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P)  
     1. จัดกลุ่มประชุมเพ่ือปรึกษา เก่ียวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
     2. จัดท าแบบสอบถามนักเรียนและผู้ปกครอง 
     3. ติดต่อประสานงานกับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ 
     4. จัดหาอาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่น     

     8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
          1. ด าเนินการจ้างสอนโดยขอเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 
          2. ร่วมกันจัดท าเอกสารการติวระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับชาวญ่ีปุ่น 
          3. จัดกิจกรรมตามแผนด าเนินการร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  
   8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

1.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาญ่ีปุ่นภายใน 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมากและแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์และมีความสุข 

การประเมิน แบบประเมิน 

2.กิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจัดข้ึน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข และมี
ความสามารถในระดับสากล 

การประเมิน แบบประเมิน 

3.กิจกรรมวันทานาบาตะ ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของ
ส าคัญต่างๆประเทศ 

การประเมิน แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

4.ต้อนรับบุคลากรภายนอก ร้อยละ90ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก
เจ้าของภาษา,แหล่งเรียนรู้ที่กลุ่มสารฯจัดข้ึน
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข และมี
ความสามารถในระดับสากล 

การประเมิน แบบประเมิน 

5.จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ-ครุภัณฑ์ห้อง
ศูนย์การเรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น 

ห้องเรียนมีความพร้อมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

การส ารวจ แบบประเมิน 

6.จัดซื้อสายชาร์ตคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

อุปกรณ์และสื่อการสอนมีความพร้อมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

การส ารวจ แบบประเมิน 

7.กิจกรรมจัดบอร์ดส่งเสริม
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่น 

นักเรียนร้อยละ100 ได้รับความรู้เพ่ิมเติม
เก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมและ 
 ศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

 2. พัฒนาการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศให้มากมาย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากข้ึนจากประสบการณ์ตรง 
 9.2 นักเรียนได้รับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ น ามาสู่ตัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติ 
 9.3 นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาครบถ้วน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ. 
 ข้อที ่2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อที่ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ข้อที่ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2 
  ข้อที่ 2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อที่  3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
        ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน 
 ข้อที่ 2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อที่ 3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา)      
 ข้อที่ 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
     การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1, 3 
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1. หลักการและเหตุผล 
 1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างย่ิง เพราะในโลกยุคปัจจุบันภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังน้ันการที่นักเรียนจะเรียนภาษาท่ี 2 ได้ดีนักเรียนต้อง
ได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะต่างๆทางด้านการเรียนรู้ เช่นทักษะทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งกิจกรรมใน
โครงการน้ี จะท าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน และสามารถน าความรู้ ทักษะที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และนักเรียนยังมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ในทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการปลูกฝังให้นักเรียนรัก และเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ใน
ระดับสากล 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสูงข้ึน 

 2.4 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 

 2.5 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ านวน               72         คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน                3          คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
  3.2.1นักเรียนรัก และเห็นความส าคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศ 
  3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถในทักษะทางภาษาต่างประเทศและสื่อสารได้ในระดับสากล 

        3.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีผลสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศสงูข้ึน 
        3.2.4 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
        3.2.5 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง-พูด ภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษา 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเดียร์  สุขเพ็ชรี, น.ส.อัจฉราภรณ์  บุญขวัญ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1.จัดซื้อจัดท าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 1 ต.ค. 63 - 

30 ก.ย. 64 
  30,000 ครูเดียร์   

ครอูัจฉราภรณ์   
2.จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  15,000 ครูเดียร์   
ครอูัจฉราภรณ์   

3.สมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่น
JLPT 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  43,200 ครูเดียร์   
ครอูัจฉราภรณ์   

4.เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นJLPT 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

  5,000 ครูเดียร์   
ครอูัจฉราภรณ์   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
5.จ้างครูชาวต่างชาติ 1 ต.ค. 63 - 

30 ก.ย. 64 
  250,000 ครูเดียร์   

ครอูัจฉราภรณ์   
6.พัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาญ่ีปุ่น 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

300,000  300,000 ครูเดียร์   
ครอูัจฉราภรณ์   

4.อบรมภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ณ 
ประเทศญ่ีปุ่น 

1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64 

   ครูเดียร์   
ครอูัจฉราภรณ์   

รวมทั้งสิ้น  300,000  343,200  
 

 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
     1. จัดกลุ่มประชุมเพ่ือปรึกษา เก่ียวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
     2. จัดท าแบบสอบถามนักเรียนและผู้ปกครอง 
     3. ติดต่อประสานงานกับบริษัทหรือหน่วยงานที่มีอาจารย์ชาวต่างชาติ 
     4. จัดหาอาจารย์สอนภาษาญ่ีปุ่น     

     8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
          1. ด าเนินการจ้างสอนโดยขอเงินสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น 
          2. ร่วมกันจัดท าเอกสารการติวระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับชาวญ่ีปุ่น 
          3. จัดกิจกรรมตามแผนด าเนินการร่วมกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น  
   8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

1.จัดซื้อจัดท าหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด การส ารวจ แบบประเมิน 

2.จัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อในการเรียนรู ้ การส ารวจ แบบประเมิน 

3.สมัครสอบวัดระดับความรู้
ภาษาญ่ีปุ่นJLPT 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้สมัครสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่นJLPT 

การสัมภาษณ/์
สอบถาม 

แบบประเมิน 

4.เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่นJLPT 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก 

การประเมิน แบบประเมิน 

5.จ้างครูชาวต่างชาติ ครูญ่ีปุ่นสามารถจัดการเรียน การประเมิน แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัด
และประเมินผล 

6.พัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาญ่ีปุ่น 

ห้องเรียนมีความพร้อมต่อ 
การจัดการเรียนการสอน การส ารวจ แบบประเมิน 

7.อบรมภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่น 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้
ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสารในระดับ
มาตรฐานสากลได้ดีมาก 

การประเมิน แบบประเมิน 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

 1. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมและ 
 ศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

 2. พัฒนาการสอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศให้มากมาย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถมากข้ึนจากประสบการณ์ตรง 
 9.2 นักเรียนได้รับชื่อเสียง ความภาคภูมิใจ น ามาสู่ตัวนักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติ 
 9.3 นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาครบถ้วน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือ โครงการแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.    

ข้อที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2    
            ข้อที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
            ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
            ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีความส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 2  นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อที่ 3  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา) 
 ข้อที่ 5  นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า               โครงการใหม ่            โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลติงานอย่างสร้างสรรค์)  
   การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
     ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1), (2) 
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.3  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิง เพราะในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบคุคล องคก์ร และประเทศชาติ การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาท่ีนักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการน้ี จะท าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
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ทักษะอย่างครบถ้วน และสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากน้ี นักเรียนยังมีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส อีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางภาษาฝรัง่เศส 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 

       2.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส จากเจ้าของภาษา 
       2.4 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน  จ านวน  58   คน             ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
    ครู   จ านวน   2    คน             อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
       3.2.1  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถน าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติได้ 
                  3.2.2  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรูค้วามสามารถในภาษาฝรั่งเศส 
        3.2.3  นักเรียนเห็นความส าคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง  นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกลุ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1. ค่าจ้างครูต่างชาติภาษาฝรัง่เศส ต.ค.63 –
ก.ย.64 

  68,000 ครูธัญธร,  
ครูธัญชนก 

2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรัง่เศส พ.ย.63   10,000 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

3. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาฝรัง่เศส 24 ม.ค.64   2,000 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

4. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส 

28-30 
พ.ค.64 

  - ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

5. กิจกรรมวันรักภาษาฝรัง่เศส 15 ก.ค.64   10,000 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส (ภายนอก) 

ก.ย.64   1,200 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

7. อบรมพัฒนาบุคลากร ต.ค.63-
ก.ย.64 

  2,000 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

8. ค่าหมึกและกระดาษ ต.ค.63-   2,000 ครูธัญธร, 
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งาน/โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินทีไ่ด้รับจัดสรร ผู้รับผดิชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ก.ย.64 ครูธัญชนก 

รวมทั้งส้ิน    95,200  
8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P)  
      1. จัดประชุมเพ่ือปรึกษา เก่ียวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
  2. เขียนโครงการ 
  3. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
      1. ประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการจ้างสอนครูชาวต่างชาติวิชาภาษาฝรัง่เศส โดยขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
      3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษา 

 
 8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ค่าจ้างครูต่างชาติภาษาฝรัง่เศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. กิจกรรมติว PAT ภาษาฝรัง่เศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส  

ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

4. กิจกรรมค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมฝรัง่เศส 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

5. กิจกรรมวันรักภาษาฝรัง่เศส ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
ภาษาฝรัง่เศส (ภายนอก) 

ร้อยละ92 ของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบทดสอบ 

7. อบรมพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 95 ครูผู้สอนได้รับความรู้ใหม่มา การประเมิน แบบประเมิน 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

ประยุกต์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
8. ค่าหมีกและกระดาษ ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเรียนภาษาฝรัง่เศส 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสสงูข้ึน 
 3. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทั้งโรงเรียนสูงย่ิงข้ึน 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของนักเรียน ใช้กิจกรรมทางภาษาหลากหลายรูปแบบ 
 

    9. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรัง่เศสได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงข้ึน 
 3. นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาฝรั่งเศสอย่างครบถ้วน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือ โครงการห้องเรียนพเิศษภาษาฝรั่งเศส  
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.    

ข้อที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2    
            ข้อที่ 1  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
            ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
            ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีความส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 3  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล  
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 2  นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ข้อที่ 3  นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา) 
 ข้อที่ 5  นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
   การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
     ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1), (2) 
              มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.3  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิง เพราะในโลกยุคปัจจุบัน ภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
แสวงหาความรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างบคุคล องคก์ร และประเทศชาติ การเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาท่ีนักเรียน
ควรได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะต่าง ๆ เช่นทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ซึ่งกิจกรรมในโครงการน้ี จะท าให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน
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ทักษะอย่างครบถ้วน และสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากน้ี นักเรียนยังมีโอกาสได้แสดงออกซึ่ง
ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส อีกด้วย 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางภาษาฝรัง่เศส 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 

       2.3 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส จากเจ้าของภาษา 
       2.4 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 
3. เปา้หมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน  จ านวน   35    คน             ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
    ครู   จ านวน     2    คน             อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
       3.2.1  นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศส และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ภาคภูมิใจ และมั่นใจในศักยภาพของตนเอง สามารถน าชื่อเสียงมาสู่ตนเอง โรงเรียน และประเทศชาติได้ 
                  3.2.2  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรูค้วามสามารถในภาษาฝรั่งเศส 
        3.2.3  นักเรียนเห็นความส าคัญและเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศส 
 4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง  นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกลุ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1. ค่าจ้างครูต่างชาติภาษาฝรัง่เศส ต.ค.63 –

ก.ย.64 
  120,000 ครูธัญธร,  

ครูธัญชนก 
2. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส (Delf) 

12-13 ธ.ค.
63 

  15,000 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

3. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาฝรัง่เศส 24 ม.ค.64   45,500 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

4. กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส 

28-30 
พ.ค.64 

  59,500 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส (ภายใน) 

พ.ย.64   30,000 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

6. กิจกรรมปรับปรงุห้องศูนย์ภาษา
ฝรั่งเศส 

พ.ย.64 300,000   ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

7. จัดซื้อและจัดท าต าราเรียนภาษา
ฝรั่งเศส 

ต.ค.63- 
ก.ย.64 

  12,500 ครูธัญธร, 
ครูธัญชนก 

รวมทั้งสิ้น  300,000  282,500  
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8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P)  
      1. จัดประชุมเพ่ือปรึกษา เก่ียวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
  2. เขียนโครงการ 
  3. เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
      1. ประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
      2. ด าเนินการจ้างสอนครูชาวต่างชาติวิชาภาษาฝรัง่เศส โดยขอเงินงบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
      3. ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางภาษา 
   8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ์/วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ค่าจ้างครูต่างชาติภาษาฝรัง่เศส ร้อยละ 92 ของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบประเมิน 

2. กิจกรรมติวสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส (DELF) 

ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

3. กิจกรรมสอบวัดระดับภาษา
ฝรั่งเศส  

ร้อยละ 93 ของนักเรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

การทดสอบ แบบทดสอบ 

4. กิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ฝรั่งเศส (ภายใน) 

ร้อยละ92 ของนักเรียนมีความสามารถ
สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมิน แบบทดสอบ 

6. กิจกรรมปรับปรงุห้องศูนย์
ภาษาฝรัง่เศส 

ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 

7. จัดซื้อและจัดท าต าราเรียน
ภาษาฝรัง่เศส 

ร้อยละ 92 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

การสอบถามความคิดเห็น แบบสอบถาม 
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8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถทางการเรียนภาษาฝรัง่เศส 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสสงูข้ึน 
 3. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมของนักเรียนทั้งโรงเรียนสูงย่ิงข้ึน 
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามศักยภาพของนักเรียน ใช้กิจกรรมทางภาษาหลากหลายรูปแบบ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาฝรัง่เศสได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทางภาษาฝรั่งเศสในระดับสูงข้ึน 
 3. นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะทางภาษาฝรั่งเศสอย่างครบถ้วน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            
ชื่อ  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   

ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  

ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  

ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด วิเคราะห์      
แก้ปัญหา) 
ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
   การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1, 1.2 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1-4  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเด็นพิจารณาข้อที่ 1-3 
 
1. หลักการและเหตุผล 
      ในการจัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  ของโครงการห้องเรียนพิเศษ  มุ่งเน้นให้จัดการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในสังคมโลก  ปัจจุบันและอนาคต  เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศเก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างานในอาชีพต่าง ๆ  ผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
ชีวิตและการท างาน  เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานความคิดสร้างสรรค์  ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด  ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะในการค้นหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ทางโรงเรียนสารวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดท าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 

เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก โดย

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ท่ีส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ 
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 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์— เทคโนโลยีเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอน ในปี 

พ.ศ.2563 โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรห้องวิทยาศาสตร์— คณิตศาสตร์ และเพ่ิมเติมวิชาทางเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียน

ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีได้รับความรู้และทักษะเพ่ิมเติมจากห้องเรียนปกติ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการและ  

ฝึกปฏิบัติจริง 

 2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมี
 ชื่อเสียง 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถ  เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเกิด  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน  จ านวน 120 คน    
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษได้อย่างย่ังยืน  น าไปศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน 
ได้อย่างต่อเน่ืองและมีความเป็นสากล 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลดาวัลย์  กันธมาลา 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรยีนสารวิทยาและมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

1. การจัดสอนเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
40,000 

ครูลดาวัลย์   

2. กิจกรรมค่ายอาสาวิทยาศาสตร์ – 
เทคโนโลยี 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
100,000 

ครูลดาวัลย์   

3. ปรับปรุงห้องเรียน 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

 
499,000 

 
 

ครูลดาวัลย์   

4. จัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
 

ครูลดาวัลย์   

5. แสวงหาความรู้ภายนอกห้องเรียน 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
50,000 

ครูลดาวัลย์   

6. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ
นักเรียน 

ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
50,000 

ครูลดาวัลย์   

7. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียน 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
75,500 

ครูลดาวัลย์   
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8. ค่าจ้างวิทยากรภายนอก 
ต.ค. 63 – 
ก.ย. 64 

  
200,000 

ครูลดาวัลย์   

รวมทั้งสิ้น  499,000  515,500  

 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 
               1.  จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษา เก่ียวกับปัญหาที่พบในปีก่อนและแนวทางแก้ไข 
                2.  เขียนโครงการ 
                3.  เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
    8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  

          1.ประชุมก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ 
               2.ด าเนินการจ้างวิทยากร โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
               3.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนต่างๆ ตามระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี 
       8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. การจัดสอนเพ่ิมพูนประสบการณ์ นักเรียนร้อยละ  100  ได้ความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 

2. กิจกรรมค่ายอาสาวิทยาศาสตร์ – 
เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 

3. ปรับปรุงห้องเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ได้ห้องเรียน
ที่มีสภาพสมบูรณ ์

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี 

แบบประเมินกิจกรรม 

4. จัดท าห้องศูนย์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้ห้องเรียน
ที่มีสภาพสมบูรณ ์

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน
กิจกรรมค่ายเทคโนโลยี 

แบบประเมินกิจกรรม 

5. แสวงหาความรู้ภายนอกห้องเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้
ประสบการณ ์

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 

6. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของนักเรียน 

นักเรียนร้อยละ 50 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 

7. พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ทางการเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ได้เรียนรู้จาก

สื่อและอุปกรณ์ทางการเรียนที่

ทันสมัย 

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน แบบประเมินกิจกรรม 

8. ค่าจ้างวิทยากรภายนอก ร้อยละ 100 จ้างครูที่มี

ประสิทธิภาพ 

ให้นักเรียนท าแบบประเมิน

การสอนของวิทยากร 

แบบประเมินการสอน

ของวิทยากร 
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8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษเก่ียวกับผลการด าเนินงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการฯ แล้วท าการปรึกษาหารือ 
เก่ียวกับสภาพปัญหาที่พบพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งท าการวางแผนการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
อย่างมีประสิทธิผล 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1  นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกท่ีมีชื่อเสียงสูงข้ึน 
       9.2  นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       9.3  นักเรียนมีห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ 
สอดคล้องกับกลยุทธเชิงนโยบาย สพฐ.  
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2  
 ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน   
 ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา) 
 ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
รักความเป็นไทยและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้า  โครงการใหม ่  โครงการต่อเน่ือง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก(เป็นเลิศทางวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล ้าหน้าทางความคิด,ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) 
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
  มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน  
      ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.2  
1. หลักการและเหตุผล 
 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มีอิทธิพลต่อการด้ารงชีวิตท้าให้วัยรุ่นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกรรมเลียนแบบและ
บางครั งรับวัฒนธรรมที่ผิดๆมาใช้ สง่ผลกระทบทั งต่อตนเองและสังคม เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้เกิดปัญหาต่างๆจ้าเป็นอย่างย่ิงที่
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนต้องร่วมมือกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความส้าคัญ ด้ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมสืบสาน อนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามให้อยู่สืบไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้ เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 2.2 เพ่ือสนับสนุน ให้นักเรียนรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักโรงเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบของ
ประชาธิปไตยสนับสนุนให้นักเรียนปฏิบัติบทบาทของการเป็นผู้น้าและผู้ตามท่ีดีโดยได้ปฏิบัติจริงในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน  
 2.3 เพ่ือสร้างการรับรู้ กระตุ้นจิตส้านึก มีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ          
เสริมสร้างให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้และเชิญชวนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของไทย 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียน  จ้านวน      2,894   คน     ผู้ปกครอง จ้านวน ..............คน 
 ครู   จ้านวน        150   คน     อื่นๆ โปรดระบุ ……………….คน 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ(ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์มคีวามเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้
ตามได้ดีตามรูปแบบการเลือกตั งคณะกรรมการนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจสามารถรณรงค์และเชิญชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
ของไทย 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  จ่าสิบเอกถนอมศักด์ิ  ทองประเทือง 
6.หน่วยงานที่เก่ียวข้อง วัดบางบัว,วัดพระศรีฯ,กลุ่มบริหารงบประมาณ,กลุ่มบริหารวิชาการ,กลุ่มบริหารทั่วไป,หัวหน้าคณะสี, 
หัวหน้าระดับ,หัวหน้ากลุ่มสาระ 
7.รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.กิจกรรมหน้าเสาธง ต.ค. 63 - 

ก.ย. 64 
-   หัวหน้าคณะสี 

หัวหน้าระดับ 

2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม ต.ค. 63 - 
ก.ย.64 

-   
ครูณัฐพล   

3.กิจกรรมขวดนี มีคุณค่า 
ต.ค.63 - 
ก.ย. 64 

-   
หัวหน้าคณะส ี

4.กิจกรรมคนดีศรีห้องเรียน ก.ย.63, 
ก.พ. 64 

-   
หัวหน้าระดับ 

5.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) 
ธ.ค. 63  

 
34,000 

ครูถนอมศักด์ิ         
หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าคณะส ี

6.กิจกรรมวันเด็ก 
ม.ค. 64 20,000 

 
 

หัวหน้าคณะสี 
หัวหน้าระดับ 

7.กิจกรรมคนดีศรสีาละ ก.พ.64 -   หัวหน้าระดับ 

8.กิจกรรมเพชรสาละ ก.พ.64 -   หัวหน้าระดับ 

9.กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรียนวันเปิด
เทอม พ.ค. 64 5,000 

 
 

ครูถนอมศักด์ิ         
หัวหน้าคณะส ี
หัวหน้าระดับ 

10.กิจกรรมวันไหว้ครู 
มิ.ย. 64 10,000 

 
 

ครูถนอมศักด์ิ         
หัวหน้าระดับ 

11.กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ีอการศึกษา 1 ก.ค. 64 - 
 

 
หัวหน้าคณะสี 
หัวหน้าระดับ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
12.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาใน
หลวงรัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม) 

27 ก.ค. 
64 

 
 

23,000 
ครูถนอมศักด์ิ  /
หัวหน้าระดับ 

13.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) 11 ส.ค. 
64 

 
 

39,000 
ครูถนอมศักด์ิ          
/หัวหน้าระดับ/
หัวหน้าคณะส ี

14.กิจกรรมจิตอาสา (บริจาคโลหิต) ม.ค.64, 
ก.ค.64 

 
 

 ครูปาวาริศา  

15.กิจกรรมทบทวนระเบียบวินัย ก.ค.64   16,000 ครูศุภวัฒน์   

16.กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ  พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
(3มิถุนายน) 

3 มิ.ย.64  
 

20,000 
ครูถนอมศักด์ิ          
/หัวหน้าคณะสี 
หัวหน้าระดับ 

รวม  35,000  132,000  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-วันมาฆบูชา 
-วันวิสาขบูชา 
-วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา 

 
 

 

25 ก.พ. 64 
25 พ.ค. 64 
23 ก.ค. 64 
23 ก.ค. 64 

 
 

8,000 
8,000 
10,000 
10,000 

   
 
 
ครูจุฑามาศ 
 

2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 1ต.ค.63-
30ก.ย.64 

2,000   ครูธีระวัฒน์ 
 

3. กิจกรรมท้าบุญตักบาตร 
วันพระ 

1ต.ค.63-
30ก.ย.64 

10,000   ครูจุฑามาศ, 
ครูปภงักร 

รวม  48,000    
รวมทั้งสิ้น  83,000  132,000  
 
8.วิธีการด าเนินงาน 
 8.1 วางแผน (P)  
 8.1.1. วางแผนการปฏิบัติงาน 
 8.1.2. แต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
 8.1.3. ก้าหนดแนวปฏิบัติการท้างานเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    และค่านิยม 12 ประการ 
          8.1.4. ประสานงานกับบุคคลภายนอก(กรณีอบรม) 
  8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  

 8.2.1. เสนอโครงการและจัดท้าคู่มือ จัดเตรียมเอกสาร 
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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   -  กิจกรรมหน้าเสาธงเน้นความรับผิดชอบการเรียนและความประพฤติ 
-  กิจกรรมคนดี ศรีห้องเรียน 
-  กิจกรรมวันเด็ก 
-  กิจกรรมวันไหว้คร ู
-  กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรียน 
-  กิจกรรมธนาคารคุณธรรม 
-  กิจกรรมจิตอาสา  

  งานการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
-  กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 

  งานข้อมูลสารสนเทศ 
- ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ และกิจการนักเรียน 
- การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลเพ่ือการบริหารและการรายงาน 

8.2.2. ด้าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ  
  

8.3 การติดตามและประเมินผล(C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1.กิจกรรมหน้าเสาธง 
นักเรียนร้อยละ 90 มาทันเวลาท้า
กิจกรรมหน้าเสาธง 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

2.กิจกรรมธนาคารคุณธรรม 
นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม
ธนาคารคุณธรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.กิจกรรมขวดนี มีคุณค่า นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมขวดนี มีคุณค่า 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

4.กิจกรรมคนดีศรีห้องเรียน 
ร้อยละ90ของนักเรียนที่รับเกียรติบัตรมี    
ความภาคภูมิใจและตั งใจประพฤติตนที่
ดี   อย่างต่อเน่ือง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
(5 ธันวาคม) 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมวัน
พ่อและตระหนักถึงพระคุณพ่อ 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

6.กิจกรรมวันเด็ก 
นักเรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรมวัน
เด็ก 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

7.กิจกรรมคนดีศรสีาละ 
ร้อยละ90ของนักเรียนที่รับเกียรติบัตรมี     
ความภาคภูมิใจและตั งใจประพฤติตนที่
ดีอย่างต่อเน่ือง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

8.กิจกรรมเพชรสาละ ร้อยละ100ของนักเรียนที่รับเกียรติบัตร สอบถาม แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

มี    ความภาคภูมิใจและตั งใจประพฤติ
ตนที่ดีอย่างต่อเน่ือง 

9.กิจกรรมรับน้องหน้าโรงเรียนวัน
เปิดเทอม 

ร้อยละ 90 ของครู ผู้ปกครองและ
นักเรียน     พึงพอใจกิจกรรมรับน้อง
หน้าโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

10.กิจกรรมวันไหว้คร ู
นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม   ไหว้คร ู

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

11.กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ีอ
การศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา สอบถาม แบบสอบถาม 

12.กิจกรรมวันเฉลิม           
พระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 
10 (28 กรกฎาคม) 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม 
กิจกรรมวันเฉลิมรัชกาลที่ 10 

 
ส้ารวจ 

 
แบบส้ารวจ 

13.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 
สิงหาคม) 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

14.กิจกรรมจิตอาสา 
 

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การบริจาคโลหิต
ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

15.กิจกรรมทบทวนระเบียบวินัย 
นักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติดลบ 
เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนระเบียบวินัย 
ร้อยละ 95 

สอบถาม แบบสอบถาม 

16.กิจกรรมวันเฉลิม            
พระชนมพรรษาสมเด็จ     พระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี (3 
มิถุนายน) 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินี 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.กิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

-วันมาฆบูชา 

-วันวิสาขบูชา 

-วันอาสาฬหบูชา 

-วันเข้าพรรษา 

นักเรียนร้อยละ 80มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมวันส้าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

แบบประเมินการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

3.กิจกรรมท้าบุญตักบาตร ร้อยละ 80 ครูและนักเรียนมีส่วนร่วม ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม แบบประเมินการเข้า
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

วันพระ ในกิจกรรมท้าบุญตักบาตรวันพระ ของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 

 

ร่วมกิจกรรม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพึ่งประสงค์เพ่ิมขึ น
ปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลกผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมอันพึงประสงค์ด้ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ น 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าและผู้ตามได้ดี 
      มีความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ 
      2. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมคี่านิยมที่พึงประสงคส์ามารถด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             3. สืบทอดการเผยแผ่หลักธรรมค้าสอนในพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันเก่ียวเน่ืองในพระพุทธศาสนา  

            ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมประเทศชาติ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการการบริหารกิจการนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา) 
 ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
รักความเป็นไทยและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเน่ือง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.    
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1, 1.2 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 3.1, 3.2  
1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนมีภารกิจส้าคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข เป็นทรัพยากรที่
ทรงคุณค่าของชาติในอนาคต การบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวกับนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติในชั น
เรียน และเก่ียวข้องกับนักเรียนตั งแต่นักเรียนเริ่มเข้าสู่โรงเรียน จนกระทั่งออกไปจากโรงเรียน  กิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่งช่วยสร้าง
คุณสมบัติส้าคัญที่มุ่งหวังให้แก่นักเรียน ส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ ด้าเนินไปด้วยดี                  
มีวินัยในตนเอง ให้แต่ละคนมีความก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม สถานศึกษาจะต้องมีความเข้าใจในหลั กการและ
กระบวนการบริหารมีความสามารถในการประสานงานกับทุกฝ่ายและต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ในกิจการนักเรียนไม่น้อยไปกว่า
งานด้านอื่น ๆ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ด้าเนินไปด้วยดีมีความปรกติสุข ให้เรียนรู้ตามความถนัด 

ความสนใจและเต็มศักยภาพ  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถปกครองตนเองได้ 
2.3 เพ่ือสนับสนุนให้ฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญาของนักเรียนและสามารถ 
     น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ้านวน………2,894……คน    ผู้ปกครอง จ้านวน    2,894       คน 
 ครู   จ้านวน…………151..… คน    อื่นๆ โปรดระบุ ……………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์/ระดับมาตรฐาน) 
 นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามารถน้าความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ในโรงเรียนน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองใน
อนาคต 
4. ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศุภวัฒน์  คัมภิรานนท์ 
6. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โรงเรียนสารวิทยาและหน่วยงานภายนอก 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 

พ.ค. 64 
63,000   หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 
พ.ค. 64 

63,000   หัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

3.กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสารวัตรนักเรียน เม.ย. 64 42,000   ครูพิทักษ์ 

4.กิจกรรมกีฬาภายใน  สาละเกมส ์
พ.ย.63 

 289,401  ครูถนอมศักด์ิ และ 
หัวหน้าคณะสี 6 ส ี

5.กิจกรรมเลือกตั งคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี 

ก.พ. 64 
5,000   หัวหน้าคณะสี 6 คณะส ี

หัวหน้าระดับ 6 ระดับ 

6.กิจกรรมสภานักเรียน ต.ค.63 - 
ก.ย. 64 

89,000   
ครูประพจน์ 

7.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน ต.ค.63 - 
ก.ย. 64 

8,000   
ครูพิทักษ์ 

8.กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ
นักเรียน 

1 ก.ค. 64 6,000   
ครูประพจน์ 

9.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.6 กพ. – มีค.
64 

5,000   หัวหน้าระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 

10.กิจกรรมเวทีคนเก่ง มค.64   30,000 ครูประพจน ์

รวมทั้งสิ้น  281,000 289,401 30,000  
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8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P) 
     8.1.1 จัดท้าโครงการและน้าเสนอ 
     8.1.2 แต่งตั งคณะกรรมการรบัผิดชอบ 
    8.1.3 ด้าเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

 8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
     8.2.1 เสนอโครงการ 
     8.2.2 ด้าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดดังนี  
         - กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสารวัตรนักเรียน 
         - กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
         - กิจกรรมเลือกตั งประธานกรรมการนักเรียนและคณะสี 
         - กิจกรรมกีฬาภายใน  สาละเกมส ์  
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั นม.1          
ร้อยละ 100 มีความรู้เรื่องระเบียบ
วินัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 
 

นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั นม.4         
ร้อยละ 100 มีความรู้เรื่องระเบียบ
วินัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.กิจกรรมเข้าค่ายอบรมสารวัตร
นักเรียน 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
ค่ายอบรมมีภาวะผู้น้าท่ีดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4.กิจกรรมกีฬาภายใน   
สาละเกมส ์

นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5.กิจกรรมเลือกตั งคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี 

นักเรียนร้อยละ 90  เข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตั งคณะกรรมการ
นักเรียนและคณะสี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

6.กิจกรรมสภานักเรียน นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่สภานักเรียนเป็นผู้น้า 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน นักเรียนร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่สารวัตรนักเรียนเป็นผู้น้า 

สอบถาม แบบสอบถาม 

8.กิจกรรมประดับเข็มทองกรรมการ
นักเรียน 

ร้อยละ 100ของนักเรียนที่ได้รับเข็ม
ทองเป็นนักเรียนที่ดีช่วยกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

9.กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ม.3,ม.
6 

นักเรียนระดับชั นม.3และ6    ร้อย
ละ 95 มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิธี
มอบประกาศนียบัตร 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สัมภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

10.กิจกรรมเวทีคนเก่ง นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ประกวดเวทีคนเก่ง ร้อยละ 90 

ส้ารวจ แบบส้ารวจ 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือสร้างแนวคิด เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดย 

เสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ห่างไกลสิ่งเสพติด 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายของสารเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด สื่อลามกและโรคเอดส ์
จนสามารถเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรกิารงานบคุคล
โครงการพฒันาระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรเ์ชงินโยบาย สพฐ.  

ขอ้ที ่2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน
ขอ้ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐานและลด

เหลือ่มล้ำ+าทางการศกึษา
สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์สพม.2  

ขอ้ที ่1  สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน ครแูละบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็นไทย 
ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย
            ขอ้ที ่2  สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั +นพื+นฐานมทัีกษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน 

ขอ้ที ่1  พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากล  เป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม  
ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละด้ำารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน

ขอ้ที ่2  นักเรยีนทกุคนมทัีกษะการอา่น  การเขยีนเชงิวเิคราะห ์ สรา้งสรรคแ์ละ
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน  แสวงหาความรูด้ว้ยตวัเอง

ขอ้ที ่3  นักเรยีนเป็นผูม้คีณุลกัษณะและทักษะของคนในศตวรรษที ่21 (ทักษะ
ชวีติ  ทักษะอาชพี  ทักษะการคดิวเิคราะหแ์กปั้ญหา) 

ขอ้ที ่4  นักเรยีนทกุคนมคีณุธรรม  จรยิธรรม  ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ยดึ
มั่นการปกครองในระบบประชาธปิไตย          รักความเป็นไทย  และด้ำาเนนิชวีติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ขอ้ที ่5  นักเรยีนไดรั้บการพัฒนาเพิม่ศักยภาพในดา้นภาษา  คณติศาสตร ์ 
เทคโนโลย ี กฬีาและศลิปะ  เพือ่พัฒนาสูค่วามเป็นเลศิในระดบัประเทศและตา่งประเทศ
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้ำา    โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ่
  โครงการตอ่เนือ่ง  
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

 ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ล้ำ+าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.  
 มาตรฐานที1่ คณุภาพของผูเ้รยีน 

     ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.1, 1.2

1. หลกัการและเหตผุล
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ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน  เป็นระบบทีเ่สรมิสรา้งคณุภาพทีด่ใีหแ้กนั่กเรยีน  
ทั +งดา้นรา่งกาย  จติใจ  สตปัิญญา ความสามารถ  คณุธรรม จรยิธรรมและวถิชีวีติที่
เป็นสขุ  จงึเป็นระบบทีช่ว่ยป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึ+นกบันักเรยีนไดเ้ป็นอยา่งดี
สงัคมไทยในปัจจบุนัมคีวามเสีย่งหลายดา้นทีเ่ป็นภยัตอ่นักเรยีน  จงึมคีวามจ้ำาเป็นที่
โรงเรยีน  ครอบครัวและชมุชนจะตอ้งประสานสมัพันธร์ว่มมอืกนัวางแผนป้องกนั  รับมอื
อยา่งเป็นระบบ และคดิกจิกรรมเชงิรกุเพือ่ใหนั้กเรยีนมคีณุลักษณะอนัพงึประสงค ์ มี
ภมูคิุม้กนั  มทัีกษะในการด้ำารงชวีติทีถ่กูตอ้งเหมาะสม  สามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี
ความสขุ   

2. วตัถปุระสงค์
2.1 เพือ่ใหนั้กเรยีนไดรั้บการดแูล  ชว่ยเหลอื  พัฒนาเต็มศกัยภาพ  เป็นคนที่
สมบรูณ์ทั +งดา้นรา่งกาย  อารมณ์  สงัคมและสตปัิญญา
2.2 เพือ่สง่เสรมิใหค้รทูีป่รกึษา  บคุลากรในโรงเรยีน  ผูป้กครอง  ชมุชน  หน่วยงาน
และองคก์รภายนอกมสีว่นรว่ม                                      ในการดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน
2.3 เพือ่ใหโ้รงเรยีนมรีะบบการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนทีม่คีณุภาพ  มกีระบวนการ  
วธิกีารและเครือ่งมอืทีม่คีณุภาพ                            และตรวจสอบได ้

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ
  นักเรยีน จ้ำานวน ……2,894............คน   ผูป้กครอง จ้ำานวน 
…………2,894......……. คน
 คร ู จ้ำานวน ……150……………คน   อืน่ๆ โปรดระบ ุ
………………………..………. คน

3.2  เป้าหมายเชงิคณุภาพ (ผลการพจิารณาตามวัตถปุระสงค/์ระดบัมาตรฐาน)
  นักเรยีนแตล่ะคนไดรั้บการดแูล  ชว่ยเหลอื  พัฒนาเต็มศกัยภาพ  ครทูีป่รกึษา  

บคุลากรในโรงเรยีน  ผูป้กครอง  ชมุชน  หน่วยงานและองคก์รภายนอก  ใหค้วามรว่ม
มอืในการการดแูล  ชว่ยเหลอืและพัฒนานักเรยีน ท้ำาใหนั้กเรยีนมสีขุภาพกายสขุภาพจติ
ด ี มคีณุลกัษณะและทักษะของคนในศตวรรษที ่21 และมคีณุภาพตามมาตรฐานสากล
4. ระยะเวลาดำาเนนิการ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นางรุง่เพ็ชร ์ สรอ่งศรี
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  กลุม่บรหิารงบประมาณ, กลุม่บรหิารท่ัวไป, กลุม่บรหิาร
วชิาการ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ

งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

1.  ประชมุชี+แจงครทูี่
ปรกึษาและครทูี่

29
พ.ค.64

หวัหนา้
ระดบัชั +น
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

เกีย่วขอ้ง                  
เพือ่สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัแนว
ปฏบิตั ิ                     
ตามระบบดแูลชว่ย
เหลอืนักเรยีน

รองหวัหนา้
ระดบัชั +น

2.  การจัดท้ำาบตัร
นักเรยีน 
-  ม.1, ม.4 และ
นักเรยีนเขา้ใหม่
-  บตัรเดมิช้ำารดุ  
สญูหาย  หรอืเปลีย่น
ชือ่/สกลุ

1 - 29
ม.ิย.64

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

99,600

ครูณัฐพล 

3.  จัดกจิกรรมพัฒนา
ระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีนดงันี+ 
3.1 การรูจั้กนักเรยีน
เป็นรายบคุคล
- แบบบนัทกึขอ้มลู
นักเรยีน
- แบบประเมนิตนเอง 
SDQ
- แบบประเมนิ
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์

18 –29 
ม.ิ64
18 –
29 ม.ิย.
64
6 –17 
ส.ค.64

ครทูีป่รกึษา

3.2  การคดักรอง
นักเรยีน
3.2.1 ครทูีป่รกึษาคดั
กรองนักเรยีน
- จากแบบบนัทกึขอ้มลู
นักเรยีน
- จากแบบประเมนิ
ตนเอง SDQ
- จากแบบประเมนิ
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์

2–13 
ก.ค. 64
2–13 
ก.ค. 64 
20–
24 ส.ค. 
64  

27–

ครทูีป่รกึษา

หวัหนา้
ระดบัชั +น

ครมูารสิา  
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

3.2.2  หวัหนา้ระดบั
สรปุผลการคดักรอง
นักเรยีน
แตล่ะระดบัชั +น
3.2.3  งานระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีนสรปุ
ผล
การคดักรองนักเรยีนทกุ
ระดบัชั +น

31 ส.ค. 
64

3–
14 ก.ย. 
64

3.3  การป้องกนัและ
การแกไ้ขปัญหา
- ปรับปรงุระบบสือ่สาร
บา้นและโรงเรยีน
- กจิกรรมประชมุเครอื
ขา่ยผูป้กครอง
- กจิกรรมแนะแนว/ให ้
ค้ำาปรกึษา
- กจิกรรมอืน่ ๆ

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64
1

ต.ค.63
– 30

ก.ย.64
1

ต.ค.63
–

30
ก.ย.64

1
ต.ค.63

–
30

ก.ย.64

723,500
7,500

ครูณัฐพล  
ครูรุง่เพ็ชร ์ 
ครทูีป่รกึษา
และหวัหนา้
ระดบัชั +น
ครทูีป่รกึษา
และหวัหนา้
ระดบัชั +น

3.4  การสง่เสรมิและ
การพัฒนา
- กจิกรรม Home 
Room
- กจิกรรมเยีย่มบา้น
นักเรยีน
- กจิกรรมประชมุผู ้
ปกครองชั +นเรยีน
(Classroom 

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64
ม.ค.
64, 

ส.ค. 64
ม.ค.
64,  

144,700
25,000

ครทูีป่รกึษา
ครทูีป่รกึษา
และหวัหนา้
ระดบัชั +น
ครทูีป่รกึษา
และหวัหนา้
ระดบัชั +น

ครทูีป่รกึษา
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา

ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟรี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

Meeting)
- กจิกรรมเสรมิสรา้ง
ทักษะและพัฒนา
นักเรยีน

ส.ค.64

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

และหวัหนา้
ระดบัชั +น

3.5  การสง่ตอ่
-  ภายใน
-  ภายนอก

1
ต.ค.63
– 30

ก.ย.64
1

ต.ค.63
– 30

ก.ย.64

ครทูีป่รกึษา
หวัหนา้
ระดบัชั +น

3.6  รายงานผลการ
ด้ำาเนนิงานระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีน

1 –31 
ม.ีค. 64

ครทูีป่รกึษา
หวัหนา้
ระดบัชั +น
ครูมารสิา  

รวมท ัง้ส ิน้ 99,600 900,70
0

8. วธิกีารดำาเนนิงาน
      8.1 ข ัน้ตอนวางแผน (P) 
         8.1.1  วางแผนการปฏบิตังิาน
         8.1.2  แตง่ตั +งคณะกรรมการรับผดิชอบ
         8.1.3  ก้ำาหนดแนวปฏบิตักิารท้ำางานเกีย่วกบัระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนใน
ดา้นตา่งๆ

8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D) 
         8.2.1  จัดท้ำาเอกสารและสือ่เพือ่ใชใ้นการด้ำาเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน
         8.2.2  จัดประชมุชี+แจงครทูีป่รกึษาและครทูีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหแ้นวปฏบิตักิาร
ด้ำาเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน
         8.2.3  ครทูีป่รกึษาและหวัหนา้ระดบัชั +นด้ำาเนนิการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนตาม
กระบวนการทีก่้ำาหนด  ดงันี+
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             8.2.3.1  ด้ำาเนนิการเพือ่รูจั้กนักเรยีนเป็นรายบคุคล  ตามแบบบนัทกึ
ขอ้มลูนักเรยีน  แบบประเมนิตนเอง SDQ

                   และแบบประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
             8.2.3.2  คดักรองนักเรยีนจากแบบบนัทกึขอ้มลูนักเรยีน  แบบประเมนิ

ตนเอง SDQ และแบบประเมนิคณุลกัษณะ 
                   อนัพงึประสงค ์ เพือ่จัดกลุม่ส้ำาหรับดแูลและชว่ยเหลอื
        8.2.3.3  จัดกจิกรรมป้องกนั  ดแูลและแกปั้ญหาพฤตกิรรมนักเรยีน  
        8.2.3.4  จัดกจิกรรมสง่เสรมิและพัฒนานักเรยีน
        8.2.3.5  การสง่ตอ่นักเรยีน
        8.2.3.6  จัดท้ำารายงานผลการดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนประจ้ำาปี

8.3 การตดิตามและประเมนิผล (C) 

กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความ

สำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

1.  ประชมุชี+แจงครทูี่
ปรกึษาและครู
ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่ว
กบัแนวปฏบิตัติามระบบ
ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน

ครรูอ้ยละ 90 เขา้ใจ
แนวทางในการ
ปฏบิตังิานตามระบบ
ดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน

ประเมนิ แบบประเมนิความ
เขา้ใจเกีย่วกบัแนว
ปฏบิตัติามระบบ
ดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน

2.  การจัดท้ำาบตัร
นักเรยีน 
-  ม.1, ม.4 และ
นักเรยีนเขา้ใหม่
-  บตัรเดมิช้ำารดุ  
สญูหาย  หรอืเปลีย่น
ชือ่/สกลุ

- นักเรยีนรอ้ยละ 
100 มบีตัรประจ้ำา
ตวันักเรยีน

ตรวจสอบ บตัรประจ้ำาตวั
นักเรยีน

3.  จัดกจิกรรมพัฒนา
ระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีนดงันี+ 
3.1 การรูจั้กนักเรยีน
เป็นรายบคุคล
- แบบบนัทกึขอ้มลู
นักเรยีน
- แบบประเมนิตนเอง 
SDQ
- แบบประเมนิ
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์

- นักเรยีนรอ้ยละ 
100 ไดรั้บการ
บนัทกึขอ้มลูเป็นราย
บคุคล  
- ครทูีป่รกึษารอ้ยละ
100 ไดรู้จั้กนักเรยีน
เป็นรายบคุคล
- ผูป้กครองรอ้ยละ 
100 ไดป้ระเมนิ
นักเรยีน

- บนัทกึขอ้มลู
นักเรยีน

- ประเมนินักเรยีน
ตามแบบประเมนิ

SDQ
- ประเมนิ

คณุลกัษณะ
อนัพงึประสงคข์อง

นักเรยีน

- แบบบนัทกึ
ขอ้มลูนักเรยีนเป็น
รายบคุคล
- แบบประเมนิ 
SDQ
- แบบประเมนิ
คณุลกัษณะ        
อนัพงึประสงค์
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความ

สำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

3.2  การคดักรอง
นักเรยีน
3.2.1 ครทูีป่รกึษาคดั
กรองนักเรยีน
- จากแบบบนัทกึขอ้มลู
นักเรยีน
- จากแบบประเมนิ
ตนเอง SDQ
- จากแบบประเมนิ
คณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์
3.2.2  หวัหนา้ระดบั
สรปุผล                    
การคดักรองนักเรยีน
แตล่ะระดบัชั +น
3.2.3  งานระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีนสรปุ
ผลการคดักรองนักเรยีน
ทกุระดบัชั +น

-  ครทูีป่รกึษารอ้ย
ละ 100 ไดค้ดักรอง
นักเรยีนหอ้งทีด่แูล

- หวัหนา้ระดบัชั +น
ทกุคน ไดส้รปุผล
การคดักรองนักเรยีน
- งานระบบดแูลชว่ย
เหลอืนักเรยีนได ้
สรปุผลการคดักรอง
นักเรยีนทกุระดบัชั +น

ตรวจสอบและ
วเิคราะห์

- สรปุผลการคดั
กรองนักเรยีน

ระดบัชั +น
- สรปุผลการคดั
กรองนักเรยีนทั +ง

โรงเรยีน

-  โปรแกรมคดั
กรองนักเรยีน
- แบบบนัทกึผล
การคดักรอง
นักเรยีน

- แบบสรปุผล
การคดักรอง
นักเรยีน  
- แบบสรปุผล
การคดักรอง
นักเรยีน  

3.3  การป้องกนัและ
การแกไ้ขปัญหา
- ปรับปรงุระบบสือ่สาร
บา้นและโรงเรยีน

- กจิกรรมประชมุเครอื
ขา่ยผูป้กครอง

- กจิกรรมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา

- กจิกรรมอืน่ ๆ

- ผูป้กครองรอ้ยละ 
95 ใหค้วามรว่มมอื
ในการปรับปรงุระบบ
สือ่สารบา้นและ
โรงเรยีน

– เครอืขา่ยผู ้
ปกครองทกุ
หอ้งเรยีนรว่มมอืและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศกัยภาพนักเรยีน  
- นักเรยีนทกุคนที่
อยูใ่นกลุม่เสีย่งได ้
รับการดแูลชว่ย
เหลอือยา่งใกลช้ดิ  
ถกูตอ้ง  ตรง

- สอบถาม

- สอบถาม

- สมัภาษณ์
- แนะแนว

แนะน้ำา
ใหค้้ำาปรกึษา

- ใหก้ารชว่ยเหลอื

- สงัเกต
สอบถาม

- แบบสอบถาม
ความคดิเห็นตอ่
การด้ำาเนนิงาน
ระบบสือ่สาร 

- แบบสอบถาม
ความคดิเห็นตอ่
การด้ำาเนนิงาน
เครอืขา่ยผู ้
ปกครอง
- แบบบนัทกึผล
การชว่ยเหลอื
นักเรยีนเป็นราย
บคุคล
- แบบสรปุผลการ
ป้องกนั ชว่ยเหลอื
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความ

สำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

ประเด็น  ทัน
เหตกุารณ์

- รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีนกลุม่เสีย่งมี
การปรับพฤตกิรรมดี
ขึ+น

สมัภาษณ์

/ แกไ้ขนักเรยีน
-แบบตดิตาม
นักเรยีนทีอ่อกจาก
ระบบ
- แบบสรปุ
ผล/รายงาน
กจิกรรมตา่ง ๆ 

3.4  การสง่เสรมิและ
การพัฒนา
- กจิกรรมโฮมรมู

- กจิกรรมเยีย่มบา้น
นักเรยีน

- กจิกรรมประชมุผู ้
ปกครองชั +นเรยีน
(Classroom 
Meeting)

- กจิกรรมเสรมิสรา้ง
ทักษะและพัฒนา
นักเรยีน

- ครทูีป่รกึษาทกุคน
ไดอ้บรมนักเรยีน
- นักเรยีนรอ้ยละ 
1000 ไดรั้บการ
เยีย่มบา้น

- ผูป้กครองรอ้ยละ 
90 เขา้รว่มประชมุผู ้
ปกครองชั +น
เรยีน(Classroom 
Meeting)
- นักเรยีนทกุคนได ้
รับการเสรมิสรา้ง
ทักษะและพัฒนา
ตามศกัยภาพและ
ความสนใจ

- ส้ำารวจ

- เยีย่มบา้น
นักเรยีน

- ส้ำารวจ
- สอบถาม
- อภปิราย
- ส้ำารวจ

- สมดุบนัทกึโฮ
มรมู

- แบบบนัทกึเยีย่ม
บา้นนักเรยีนและ
แบบสรปุการเยีย่ม
บา้นนักเรยีน
- แบบลงทะเบยีน
- แบบสอบถาม
- แบบบนัทกึการ
ประชมุ
- แบบบนัทกึและ
แบบสรปุการสง่
เสรมิและการ
พัฒนานักเรยีน

3.5  การสง่ตอ่
-  ภายใน
-  ภายนอก

- รอ้ยละ 90 ของ
นักเรยีนกลุม่เสีย่ง 
ไดรั้บการดแูลชว่ย
เหลอืโดยผู ้
เชีย่วชาญ

- บนัทกึขอ้มลู - แบบบนัทกึการ
สง่ตอ่

3.6  จัดท้ำารายงานผล
การด้ำาเนนิงานระบบ
ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน

- ครทูีป่รกึษาทกุ
หอ้งเรยีน  หวัหนา้
ระดบัทกุระดบัชั +น
และหวัหนา้งาน
ระบบดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน จัดท้ำา
รายงานการดแูลชว่ย

- บนัทกึและสรปุ แบบรายงานผล
การด้ำาเนนิงาน
ระบบดแูลชว่ย
เหลอืนักเรยีน
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความ

สำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอืวดัและ
ประเมนิผล

เหลอืนักเรยีน

8.4 การพฒันาตอ่ไป (A)
น้ำาผลการประเมนิและรายงานมาวเิคราะหห์าขอ้มลู  สรา้งแนวคดิ  แนวทางการ
พัฒนา  การปรับปรงุ  การแกไ้ข  และ

การรักษาคณุภาพใหย้ั่งยนืตอ่ไป  เพือ่นักเรยีนมคีณุลักษณะอนัพงึประสงคเ์พิม่มากขึ+น

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
1. ครทูกุคน  ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  เขา้ใจหลกัการด้ำาเนนิงานระบบดแูล

ชว่ยเหลอืนักเรยีน สามารถด้ำาเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. ครทูกุคน  ผูป้กครองและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  มสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ  พัฒนา  

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  เพือ่ใหนั้กเรยีนไดพั้ฒนาเต็มตามศกัยภาพ  มทัีกษะชวีติทีด่ี
ในการด้ำารงชวีติอยา่งมคีวามสขุและปลอดภยั
      3. นักเรยีนไดรั้บการสง่เสรมิ  พัฒนา  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  เต็มตาม
ศกัยภาพ  มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ มภีมูคิุม้กนัทางจติใจทีเ่ขม้แข็ง  มคีณุภาพชวีติที่
ด ี  มทัีกษะการด้ำารงชวีติและรอดพน้จากวกิฤตทัิ +งปวง
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แผนปฏบิตักิาร โครงการตามโครงสรา้งการบรหิาร ประจำา
ปีงบประมาณ 2564

1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
กลุม่บรหิารงานบคุคล
โครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ
สอดคลอ้งกบักลยทุธเ์ชงินโยบาย สพฐ.  

ขอ้ที ่2 พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน
ขอ้ที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐาน และ

ลดความเหลือ่มล้ำ,าทางการศกึษา
สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์สพม.2  

ขอ้ที ่1  สง่เสรมิใหผู้เ้รยีน ครู และบคุลากรทางการศกึษามคีา่นยิมความเป็นไทย 
ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย
            ขอ้ที ่5  สง่เสรมิใหโ้รงเรยีนจัดการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มและด้ำารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องโรงเรยีน 

ขอ้ที ่1  พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานสากล  เป็นผูม้คีณุธรรม  จรยิธรรม  
ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละด้ำารงชวีติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
สอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของโรงเรยีน

ขอ้ที ่3  นักเรยีนเป็นผูม้คีณุลกัษณะและทักษะของคนในศตวรรษที ่21 (ทักษะ
ชวีติ  ทักษะอาชพี  ทักษะการคดิวเิคราะหแ์กปั้ญหา) 

ขอ้ที ่4  นักเรยีนทกุคนมคีณุธรรม  จรยิธรรม  ตามคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ยดึ
มั่นการปกครองในระบบประชาธปิไตย          รักความเป็นไทย  และด้ำาเนนิชวีติตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ตรงกบัลกัษณะของ งาน / โครงการ  งานประจ้ำา    โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ่
  โครงการตอ่เนือ่ง  
ตรงกบัคณุลกัษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากล

 ผูเ้รยีนมศีกัยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลศิวชิาการ, สือ่สารสองภาษา, ล้ำ,าหนา้
ทางความคดิ, ผลติงานอยา่งสรา้งสรรค)์
  การจัดการเรยีนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล   ดา้นบรหิารจัดการ
ดว้ยระบบคณุภาพ

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐานของ สพฐ.  
 มาตรฐานที1่ คณุภาพของผูเ้รยีน 

     ประเด็นพจิารณา ขอ้ที ่1.1, 1.2
1. หลกัการและเหตผุล

ยาเสพตดิเป็นปัญหาส้ำาคัญระดบัชาตทิีรั่ฐบาลถอืเป็นนโยบายทีต่อ้งเรง่ด้ำาเนนิการ
แกไ้ขอยา่งจรงิจัง ปัญหายาเสพตดิทีม่กีารแพรร่ะบาดในทกุพื,นทีข่องประเทศไทย ได ้
ทวคีวามรนุแรงมากขึ,น สง่ผลกระทบตอ่การพัฒนาประเทศทั,งดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม รวมทั ,งทางดา้นการเมอืงและความมั่นคงของประเทศ พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึ
ประสงคใ์นกลุม่เยาวชน ดืม่สรุา สบูบหุรี ่เทีย่วกลางคนื การพนัน การทะเลาะววิาท ตดิ
เกม สือ่ลามกอนาจาร ฟุ่ มเฟีอย และวัตถนุยิมเกนิฐานะ ปัญหาตา่งๆ นี,เกดิขึ,นกบั
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นักเรยีนและเป็นพฤตกิรรมเบีย่งเบนทีส่งัคมไมย่อมรับ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเป็น
สิง่ส้ำาคญัประการหนึง่ของการพัฒนาทั ,งดา้นรา่งกาย จติไจและสตปัิญญา รัฐบาลจงึ
ประกาศใหก้ารป้องกนัปราบปรามยาเสพตดิเป็นวาระแหง่ชาตทิีท่กุภาคสว่นตอ้งใหค้วาม
รว่มมอืเพือ่เป็นการป้องกนันักเรยีนผูม้โีอกาสเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ สรา้ง
ภมูคิุม้กนัยาเสพตดิและสรา้งนักเรยีนใหม้คีวามเขม้แข็ง ไมไ่ปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ
และเป็นผูเ้สพรายใหม ่กระทรวงศกึษาธกิารไดเ้รง่ด้ำาเนนิการตามนโยบายส้ำาคญัของ
รัฐบาล ในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ท้ำาใหส้ถานศกึษาท่ัวประเทศ
ปลอดยาเสพตดิ ศนูยอ์้ำานวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิกระทรวงศกึษาธกิาร 
ไดด้้ำาเนนิการตามยทุธศาสตรท์ี ่1 การป้องกนักลุม่ผูม้โีอกาสเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพ
ตดิดว้ยกระบวนการโครงการสถานสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ

เพือ่ใหก้ารด้ำาเนนิงานตามยทุธศาสตรด์งักลา่วบรรลผุลตามนโยบายของโรงเรยีน
สารวทิยาจงึก้ำาหนดใหม้โีครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุขึ,น 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ใหค้รทูีป่รกึษาและนักเรยีน นักศกึษาทีเ่ป็นแกนน้ำาเป็นผูใ้หค้วามรู ้
ความเขา้ใจในการใหค้้ำาปรกึษา ตกัเตอืนเพือ่น กระตุน้เพือ่น ปลกูฝังคา่นยิมทีถ่กูตอ้ง
ดแูลชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัควบคูด่ว้ยคณุธรรม ไมฝั่กใฝ่อบายมขุและสรา้งปัญหาใหก้บั
สงัคม สามารถด้ำารงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุเป็นพลเมอืงทีม่คีณุภาพพัฒนา
ประเทศไทยใหเ้จรญิรุง่เรอืงตอ่ไป
2. วตัถปุระสงค์

2.1 เพือ่ใหนั้กเรยีนปลอดยาเสพตดิ ปัจจัยเสืย่งทกุชนดิและมคีณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค ์โดยไดรั้บความชว่ยเหลอื ค้ำาปรกึษา ค้ำาแนะน้ำาทีถ่กูตอ้งเหมาะสมจาก
นักเรยีนแกนน้ำาของหอ้งเรยีนสขีาว
2.2 เพือ่ใหนั้กเรยีนแกนน้ำาหอ้งเรยีนสขีาวไดด้แูล ชว่ยเหลอื ตกัเตอืน แนะน้ำาเพือ่น
นักเรยีนใหป้ลอดยาเสพตดิ ปัจจัยเสีย่งทกุชนดิและมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
2.3 เพือ่ใหนั้กเรยีนแกนน้ำาหอ้งเรยีนสขีาวแตล่ะหอ้งเรยีน ไดเ้สรมิสรา้งความเขม้
แข็งในการเฝ้าระวังพฤตกิรรมเสีย่งทกุดา้นดว้ยการสรา้งเครอืขา่ยนักเรยีนและเกดิ
กระบวนการพัฒนาทีม่คีวามเขม้แข็งตอ่เนือ่งและยั่งยนื
2.4 เพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมชมรม TO BE NUMBER
ONE อนัจะเป็นการรวมนักเรยีนทีม่อีดุมการณ์ในสรา้งกจิกรรมดีๆ  เพือ่ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ รวมทั ,งเสรมิสรา้งคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

3. เป้าหมาย

3.1  เป้าหมายเชงิปรมิาณ
  นักเรยีน จ้ำานวน ……2,894............คน   ผูป้กครอง จ้ำานวน 
…………2,894......……. คน
 คร ู จ้ำานวน …..…151……………คน   อืน่ๆ โปรดระบ ุ
………………………...………. คน

3.2  เป้าหมายเชงิคณุภาพ (ผลการพจิารณาตามวัตถปุระสงค/์ระดบัมาตรฐาน)
  1. นักเรยีนไดรั้บการป้องกนัใหป้ลอดยาเสพตดิ อบายมขุ ปัจจัยเสีย่งทกุชนดิ

และมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
2. มเีครอืขา่ยแกนน้ำาหอ้งเรยีนสขีาวทีม่กีระบวนการพัฒนาอยา่งเขม้แข็งตอ่เนือ่ง

และยั่งยนื
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3. นักเรยีนน้ำาความรูเ้กีย่วกับการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและอบายมขุ
ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่สงัคม
4. ระยะเวลาดำาเนนิการ 1 ตลุาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564
5. ผูร้บัผดิชอบโครงการ  นายวันฮซัราฟี  แวหะมะ
6. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  วัดพระบาทน้ำ,าพุ
7. รายละเอยีดกจิกรรมและงบประมาณ
งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา
ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟร ี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

1. กจิกรรมหอ้งเรยีนสขีาว
1.1. แตง่ตั ,งคณะ
กรรมการด้ำาเนนิงาน
โครงการสถานศกึษา
สขีาวปลอดยาเสพ
ตดิและอบายมขุ

9
ก.พ.6

4 ครวูันฮซั
ราฟี  

1.2. แตง่ตั ,งคณะ
กรรมการหอ้งเรยีนสี
ขาว

31
พ.ค.6

4

ครทูี่
ปรกึษา/
หวัหนา้
ระดบัชั ,น

1.3. อบรมนักเรยีน
แกนน้ำาหอ้งเรยีนสี
ขาว

ม.ิย.6
4

39,000 ครวูันฮซั
ราฟี  

หวัหนา้
ระดบั/
หวัหนา้
คณะสี

1.4. แผนผังการ
บรหิารงานหอ้งเรยีน
สขีาว

4 – 8
ม.ิย.6

4

ครทูี่
ปรกึษา/
นักเรยีน
แกนน้ำา

1.5. คตพิจนข์อง
หอ้งเรยีนสขีาว

4 – 8
ม.ิย.6

4

ครทูี่
ปรกึษา/
นักเรยีน
แกนน้ำา

1.6. กจิกรรม 1 
หอ้งเรยีน 1 กจิกรรม
ป้องกนัยาเสพตดิ

16
พ.ค.6
34–
31

ส.ค.6
4

ครทูี่
ปรกึษา/
นักเรยีน
แกนน้ำา

1.7. จัดบอรด์ยาเสพ 16 ครทูี่
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา
ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟร ี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

ตดิและอบายมขุ

พ.ค.6
4 –
31

ส.ค.6
4

ปรกึษา/
นักเรยีน
แกนน้ำา

1.8. รายงาน
กจิกรรมหอ้งเรยีนสี
ขาว

15
ก.ย.6

4

ครทูี่
ปรกึษา/
นักเรยีน
แกนน้ำา

1.9. สรปุกจิกรรม
หอ้งเรยีนสขีาว

30
ก.ย.6

4

ครวูันฮซั
ราฟี  

2. กจิกรรมวยัใส ไรส้าร รว่มสรา้งสรรคส์ารวทิยา
2.1. แตง่ตั ,งคณะ
กรรมด้ำาเนนิงาน
โครงการกจิกรรม
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE

พ.ค.6
4

ครอูรณุรัตน ์ 

2.2. กจิกรรมชมรม 
TO BE NUMBER 
ONE

16
พ.ค.6
4 –
31

ส.ค.6
4

30,000

ครอูรณุรัตน ์ 

2.3. กจิกรรม ตลาด
นัดวัยใสไรส้าร

16
พ.ค.6
4 –
31

ส.ค.6
4

ครอูรณุรัตน ์ 

2.4. สรปุกจิกรรม
ชมรม TO BE 
NUMBER ONE

16
พ.ค.6
4 – 
31

ส.ค.6
4

ครอูรณุรัตน ์ 

3. กจิกรรมรณรงคว์นัสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิและอบายมขุ
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งาน/โครงการ/
กจิกรรม

ระยะ
เวลา
ดำาเนนิ
การ

จำานวนเงนิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูร้บัผดิ
ชอบเงนิ

อดุหนนุ
รายหวั

เงนิ
อดุหนนุ
เรยีนฟร ี
15 ปี

เงนิรายได้
สถาน
ศกึษา

3.1. กจิกรรมวัน
เอดสโ์ลก

1
ต.ค.6

3–
30

ก.ย.6
4

ครวูันฮซั
ราฟี

หวัหนา้
คณะส,ี
หวัหนา้
ระดบั

3.2. กจิกรรมวันงด
สบูบหุรีโ่ลกและวัน
ตอ่ตา้นยาเสพตดิ

30
พ.ค.6

4

20,000 ครวูันฮซั
ราฟี  

หวัหนา้
คณะส,ี
หวัหนา้
ระดบั

3.3. กจิกรรมวันงด
ดืม่สรุาแหง่ชาติ

4
ก.ค.6

4

5,000 ครวูันฮซั
ราฟี  

หวัหนา้
คณะส,ี
หวัหนา้
ระดบั

รวมท ัง้ส ิน้ 64,000 30,000

8. วธิกีารดำาเนนิงาน
8.1 ข ัน้ตอนวางแผน (P) 
         8.1.1  จัดท้ำาโครงการและน้ำาเสนอ
         8.1.2  แตง่ตั ,งคณะกรรมการรับผดิชอบ
         8.1.3  ด้ำาเนนิกจิกรรมตา่งๆ ใหเ้ป็นไปตามปฏทินิปฏบิตังิาน
8.2 ข ัน้ตอนการดำาเนนิการ (D) 
         8.2.1  เสนอโครงการ
         8.2.2  ด้ำาเนนิการตามกจิกรรมตา่งๆ ทีจั่ดดงันี,

- กจิกรรมหอ้งเรยีนสขีาว
- กจิกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
- กจิกรรมรณรงคใ์นวันส้ำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิและอบายมขุ

8.3 การตดิตามและประเมนิผล (C) 
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอื
วดัและ
ประเมนิ

ผล

1. กจืกรรมหอ้งเรยีนสขีาว
1.1. แตง่ตั ,งคณะ
กรรมการด้ำาเนนิงาน
โครงการสถานศกึษาสี
ขาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมขุ

มคี้ำาสัง่โรงเรยีนสาร
วทิยาเรือ่งแตง่ตั ,ง

คณะกรรมการด้ำาเนนิ
งานฯ

ค้ำาสัง่โรงเรยีน ค้ำาสัง่
โรงเรยีน

1.2. แตง่ตั ,งคณะ
กรรมการหอ้งเรยีนสขีาว

มคีณะกรรมการ 72
หอ้งเรยีน

ค้ำาสัง่โรงเรยีน
ค้ำาสัง่

โรงเรยีน
1.3. อบรมนักเรยีนแกน
น้ำาหอ้งเรยีนสขีาว

นักเรยีน 360 คนได ้
รับการอบรม

ประเมนิ
แบบ

ประเมนิ
1.4. แผนผังการบรหิาร
งานหอ้งเรยีนสขีาว

มแีผนผังการบรหิาร
งาน 72 หอ้งเรยีน ประเมนิ

แบบ
ประเมนิ

1.5. คตพิจนข์อง
หอ้งเรยีนสขีาว

มคีตพิจน ์72
หอ้งเรยีน

ประเมนิ
แบบ

ประเมนิ
1.6. กจิกรรม 1 
หอ้งเรยีน 1 กจิกรรม
ป้องกนัยาเสพตดิ

มโีครงการป้องกนัยา
เสพตดิ 72 โครงการ

ประเมนิ
ประเมนิ แบบ

ประเมนิ

1.7. จัดบอรด์ยาเสพตดิ
และอบายมขุ

72 หอ้งเรยีนจัด
บอรด์ความรูเ้กีย่วกบั

ยาเสพตดิและ
อบายมขุ

ประเมนิ
แบบ

ประเมนิ

1.8. รายงานกจิกรรม
หอ้งเรยีนสขีาว

มรีายงานกจิกรรม
หอ้งเรยีนสขีาว 72

เลม่
ประเมนิ แบบ

ประเมนิ

1.9. สรปุกจิกรรม
หอ้งเรยีนสขีาว

มรีายงานสรปุ
กจิกรรมหอ้งเรยีน   สี

ขาว 1 เลม่
ประเมนิ แบบ

ประเมนิ

2. กจิกรรมวยัใส ไรส้าร รว่มสรา้งสรรคส์ารวทิยา
2.1. แตง่ตั ,งคณะกรรม
ด้ำาเนนิงานโครงการ
กจิกรรมชมรม TO BE 
NUMBER ONE

มคี้ำาสัง่แตง่ตั ,งคณะ
กรรมการด้ำาเนนิงาน ค้ำาสัง่โรงเรยีน

ค้ำาสัง่
โรงเรยีน

2.2. กจิกรรมชมรม TO 
BE NUMBER ONE

มนัีกเรยีนอยา่งนอ้ย
50 คน เขา้รว่ม

กจิกรรม
ส้ำารวจ แบบส้ำารวจ

2.3. กจิกรรม ตลาดนัดวัย มนัีกเรยีนอยา่งนอ้ย ส้ำารวจ แบบส้ำารวจ
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กจิกรรม
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จ
(รอ้ยละหรอืจ้ำานวน)

วธิกีารวดัและ
ประเมนิผล

(นเิทศ/สอบถาม/
สมัภาษณ์/วจัิย/

อืน่ๆ)

เครือ่งมอื
วดัและ
ประเมนิ

ผล

ใสไรส้าร
50 คน  เขา้รว่ม

กจิกรรม
2.4. สรปุกจิกรรม
ชมรม TO BE NUMBER
 ONE

มรีายงานสรปุ
กจิกรรม 1 เลม่ ประเมนิ แบบ

ประเมนิ

3. กจิกรรมรณรงคว์นัสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิและอบายมขุ

3.1. กจิกรรมวันเอดสโ์ลก

จัดกจิกรรมรณรงคใ์ห ้
ความรูแ้ละสรา้ง
ความตระหนัก  1

ครั,ง

ประเมนิ
แบบ

ประเมนิ

3.2. กจิกรรมวันงดสบู
บหุรีโ่ลกและ       วันตอ่
ตา้นยาเสพตดิ

จัดกจิกรรมรณรงคใ์ห ้
ความรูแ้ละสรา้ง
ความตระหนัก  1

ครั,ง

ประเมนิ แบบ
ประเมนิ

3.3. กจิกรรมวันงดดืม่สรุา
แหง่ชาติ

จัดกจิกรรมรณรงคใ์ห ้
ความรูแ้ละสรา้ง
ความตระหนัก  1

ครั,ง

ประเมนิ
แบบ

ประเมนิ

8.4 การพฒันาตอ่ไป (A)
น้ำาผลการประเมนิมาวเิคราะหข์อ้มลู  เพือ่สรา้งแนวคดิในการพัฒนา  ปรับปรงุ  

แกไ้ข  รักษาคณุภาพใหย้ั่งยนืตอ่ไปดว้ยการเสรมิกจิกรรมหอ้งเรยีนสขีาว ชมรม TO BE
NUMBER ONE และการรณรงคใ์นวันส้ำาคญัทีเ่กีย่วกบัยาเสพตดิและอบายมขุอนัจะสง่
ผลใหนั้กเรยีนรูจั้กใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์มภีมูคิุม้กนัและหา่งไกลจากสิง่เสพตดิ
และอบายมขุ

9. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
นักเรยีนและบคุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนัตรายของสารเสพตดิ รว่ม

รณรงคต์อ่ตา้นสิง่เสพตดิ สือ่ลามกและโรคเอดสจ์นสามารถเป็นโรงเรยีนสขีาว ปลอด
สารเสพตดิและอบายมขุ
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.  
 ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพม.2  
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
 ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรยีนไดร้ับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณติศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพือ่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับประเทศและตา่งประเทศ 
 ข้อที่ 6 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจดักระบวนการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญจัดการวัดผลและ
ประเมินผลที่มีคณุภาพ 

ข้อที่ 7 ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาให้มสีมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ การวิจัยการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า   โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 1.1 (3, 4)  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2  
 
1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 – 2564 ได้ก าหนดประเด็นหลัก 6 ประเด็นในการปฏิรูปการศึกษา การปรับระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปฏิรปู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นปัจจัยส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผุ้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและถูกต้อง เต็มตามศักยภาพ
ต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง และต้องยึดถือว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่ดีควรมี
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ความหลากหลายซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง รู้จักแสวงหาความรู้  
เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยเล็งเห็นและตระหนักในความส าคัญและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมกลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครจูัดท าสื่อนวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อสนับสนุนใหผู้้เรยีนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ านวน           2,894   คน    ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
   ครู   จ านวน             151    คน    อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
1. ครูไดร้ับการอบรมและพัฒนาตน ให้มีศักยภาพและสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 25634 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิชชวิทย์  จัวนาน 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ป ี

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.การสรา้ง/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่งเรยีนรู ้

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  

 
2,000,000 

ครูวิชชวิทย์ 
 

2. การอบรม/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลง่เรียนรู้ 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  

 
30,000 

ครูวิชชวิทย์   

3. กิจกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอน 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64 2,868,681 

 
215,319 

ครูจตุพร   

4. กิจกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรยีนการ
สอน 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  

324,000 
 

ครูจตุพร   

5. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT ของโรงเรียน
สารวิทยา 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย.64  

 
400,000 

ครูกิตติธัช   

รวมท้ังสิ้น  2,868,681 324,000 2,645,319  
 
8.วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
 1.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน 
      2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และรับผิดชอบ 
  3.  ก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน 
 4.  เสนอโครงการเพื่อขอความเหน็ชอบ 
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     8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
 1. จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 2.  ตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 3.  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4. กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา 
 - ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรูผ้ลติสือ่วิชาละ 1 ช้ิน / ภาคเรียน เพื่อคดัเลือกและส่งประกวดในรูปแบบ 
ของนวัตกรรมทางการศึกษา 
   5. ประชุมสรปุผลการด าเนินกิจกรรม 
 6. ติดตามประเมินผล 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.การสรา้ง/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้

-ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการอบรมและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-ร้อยละ 90 ของครูจัดท าสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การประเมินการผลติสื่อ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- การนิเทศการสอนภายในและ
ระหว่างกลุม่สาระการเรยีนรู ้

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินการผลิตสื่อ 
- แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
- แบบประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- ผลการตรวจแผนการจดัการ
เรียนรู ้
 

2.การอบรม/พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู ้

-ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการอบรมและ
พัฒนาตนให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-ร้อยละ 90 ของครูจัดท าสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจ 
- การประเมินการผลติสื่อ 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
- การนิเทศการสอนภายในและ
ระหว่างกลุม่สาระการเรยีนรู ้

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบประเมินการผลิตสื่อ 
- แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
- แบบประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- ผลการตรวจแผนการจดัการ
เรียนรู ้
 

3. กิจกรรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนการสอน 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

4. กิจกรรมอินเตอร์เน็ต
เพื่อการเรยีนการสอน 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

5. กิจกรรมพัฒนาระบบ 
ICT ของโรงเรียนสารวิทยา 

ร้อยละ 96 ของนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

- การประเมินความพึงพอใจ 
 

- การประเมินความพึงพอใจ 
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8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

 1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีประสทิธิภาพ 
        2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เหมาะสม และเกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรยีนรู้ 
 2. ครูจัดท าสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีหลากหลาย  ทันสมัย  เสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
และสามารถใช้สื่อในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเ์น็ต 
 3. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยใีนการศึกษาและสืบค้นข้อมลู 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ  
 ข้อที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพม.2   
 ข้อที่ 3 ส่งเสรมิให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
 ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน   
 ข้อที่ 7 ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่การวิจยัการสร้างสรรค์นวตักรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า        โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 4 และ 6  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1, 2, 3 และ 4  

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 – 2564 เน้นประเด็นหลักในการปฏิรูปหลายด้าน ด้านการปฏิรูปครูเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก 
เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู ควรมีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 
6  ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกายจิตใจ และสติปัญญามีความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรมและวัฒนธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  สาระทั งหลายที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแทบ
ทุกมาตราน าไปสู่การปฏิรปูการเรียนรู้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูครูต้องเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน   และเกิดผลสืบเนื่องต่อ
การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ขึ น 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อส่งเสริมครู  ครูผู้ช่วยตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ภาระงาน และพัฒนาศักยภาพเข้าสูค่วามเปน็ครูมืออาชีพ ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
 2.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู  ครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ความเข้าใจ  เกิดความตระหนัก  และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และการนิเทศเพื่อพัฒนาการจดัการเรยีนรู ้
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  จ านวน…………………..คน    ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน       151   คน    อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูและครผูู้ช่วยได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นครมูือ

อาชีพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ   
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัทธนันท์  เลิศความเพียร 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.กิจกรรมการนิเทศภายในของ
ครูผูส้อนภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1 ต.ค.63 -

30 ก.ย 64 

  
 ครูนิรชา 

2.กิจกรรมการนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ของครผูู้ช่วยทุกกลุ่มสาระ

การเรยีนรู ้

1 ต.ค.63 -

30 ก.ย 64 

  

25,000 ครูพรพิมล  

3.กิจกรรมวิจยัในชั นเรียน 
1 ต.ค.63 -

30 ก.ย 64 

  
 ครูธเนศ  

4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร 

1 ต.ค.63 -

30 ก.ย 64  
 50,000 

ครูพรสรุิยุ  

5.งานนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1 ต.ค.63 -

30 ก.ย 64  
  

ครูพัทธนันท์  

รวมท้ังสิ้น    75,000  
.วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
1. ประชุมครูเพื่อวางแผนการด าเนินการปฏิบัติงาน 

 2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน และรับผิดชอบ 

 3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน 

 4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 

     8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
 1. กิจกรรมการนเิทศภายในครูผูส้อน 

 -  เอกสารนิเทศให้ความรู ้
 -  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โดยผู้บริหาร 

 -  ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

 -  ขยายผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
 2 .กิจกรรมประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  
 

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.กิจกรรมการนิเทศภายใน
ของครูผู้สอนภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุม่สาระการเรยีนรู ้

ร้อยละ 95 ของครูไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

-การประเมินการจัดการเรียนรู ้
-การสอบถามคร ู
 

-แบบประเมินการจดัการเรียนรู ้
-แบบสอบถาม 
 

2.กิจกรรมการนิเทศการ

จัดการเรียนรู้ของครูผู้ช่วยทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

-การนิเทศการสอน 
-การสอบถามคร ู
 

-แบบประเมินการนิเทศ 
-แบบสอบถาม 

3.กิจกรรมวิจยัในชั นเรียน ร้อยละ 90 ของครูจัดท างานวิจัย
ในชั นเรียน 

-การประเมินความพึงพอใจ 
-สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของ 
นักเรียน 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
-แบบสังเกตการเข้าร่วม 
กิจกรรม 

4.พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากร 

ร้อยละ 95 ของครูไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- การประเมินความพึงพอใจ 
 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

5.งานนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

ร้อยละ 100 ของครูที่ท างานนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

-การประเมินความพึงพอใจ 
 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 

นิเทศ ก ากับ ติดตามการจดัการเรยีนรู้ของครูและครผูู้ช่วยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูแบบ
กัลยาณมิตร  สร้างเครื่องมือเพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรยีนรู้ของครู  และน าผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 7 ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะในการปฏิบตัิหน้าที่ การวิจัย  การสรา้งสรรค์นวัตกรรม  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.2, ข้อที่ 2.4   
 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  6  ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เ ป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  สาระทั งหลายที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าวแทบทุกมาตรา  น าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู  ครูต้องเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเกิดผลสืบเนื่องต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูตระหนักในบทบาทหน้าท่ี  ภาระงาน  และพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      วิชาชีพ 

2.2 เพื่อสนับสนุนร่วมกันวางแผนยุทธศาสตรใ์นการปฏริูปการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียน 
      การสอนในทุกรายวิชา 

2.3 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ 
      การศึกษาแห่งชาติ 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียน  จ านวน ……………………………. คน    ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน ………150……………... คน    อืน่ๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พฒันาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะและพัฒนาศักยภาพเข้าสูค่วามเป็นครมูืออาชีพตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ท าใหบุ้คลากรทางการศึกษาทราบถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถให้บริการ
ได้ เป็นปัจจุบัน และสามารถค้นหาตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์ 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบรหิารงานบุคคล/ กลุม่บริหารวิชาการ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

1.งานพัฒนาบุคลากร 
1.1 งานเครื่องราช 

มิ.ย. –ก.ค.64 
  

 ครูธีราภรณ์   

1.2 กิจกรรมวางแผนอัตราก าลังและ 
ก าหนดต าแหน่ง 

31 มี.ค. 64 
   

ครูธัญทิพย์  

1.3 การลงเวลา ปฏิบตัิราชการสรปุและ
การลาออกจากราชการ 

ตลอดปี
การศึกษา 

  
15,000 ครูธีราภรณ์   

1.4 การสรรหา บรรจุแต่งตั งบุคลากรอัตรา
จ้าง 

1เม.ย.64 
  

 ครูธัญทิพย์  

1.5 จัดท าระเบียบประวตัิและบ าเหน็จ
ความชอบ 

1-30 ก.ย.64 
  

  

2. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

1 ต.ค.63-30
ก.ย.64 

  
10,000 ครูสภุาลักษณ ์

3. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีขวัญ
ก าลังใจ (วันเกียรติยศ) 
3.1 พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเด่นด้านต่าง ๆ ๆ 
 (Best Practice) 
3.2 ประกาศเชิดชูเกียรติมอบรางวัล โล่
หรือเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
3.3 ต้อนรับครูใหม่,ส่งครูย้าย 

1 กรกฎาคม 
2564 

  

 
ครูธัญทิพย์  / 
งานแนะแนว 

 

4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 ต.ค.63-30
ก.ย.64 

  720,000 ครูพิทกัษ์   

5. จัดจ้างครูและบุคลากร 1 ต.ค.63-30   6,400,000  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

ก.ย.64 
6. พัฒนาครูและบุคลากร 
   6.1ศึกษาดูงาน 
 
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
- อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 

 
ม.ค.64 
พ.ค.64 
ต.ค.63 

   
600,000 
65,000 
65,000 

 
ครูธัญทิพย์  / 
กลุ่มบรหิาร

ทั่วไป 

7. กิจกรรมการประเมินครูและบุคลากร 
7.1 ประเมินครผูู้ช่วย 
7.2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
1 ตค.63-30 

กย.64 

  

10,000 
 

ครูภณัฑิรา   
ครูธัญทิพย์   

8.กิจกรรมสานสมัพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน มิ.ย.64   100,000 ครูถนอมศักดิ์   
9.กิจกรรมการมสี่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
  

 ครูนันท์นภัส   

10.กิจกรรมงานวันปีใหม ่ ม.ค.64   50,000 ครูถนอมศักดิ์   
11.กิจกรรมงานเกษียณ ก.ย.64   50,000 ครูถนอมศักดิ์   

รวมทั งสิ น    8,115,000  
 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน  
 1. วางแผนการปฏิบัติงาน 
      2. แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงาน และรับผิดชอบ 
 3. ก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน 
    4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 

   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
 1. จัดอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ 3 ครั ง 
         2. ประกวดครดูีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจ 
         3. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา  
         4. จัดท าเอกสารบริการบุคลากรทางการศึกษา 
         4. จัดท าเอกสารบริการบุคลากรทางการศึกษา 
         5. สรุปผล, ติดตามประเมินผล 
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8.3 การติดตามและประเมินผล ©  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ์/วจิัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. งานพัฒนาบุคลากร 
1.1 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ครูร้อยละ 100 พอใจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเครื่องราช 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.2 กิจกรรมวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 

ครูร้อยละ 100 พอใจในการวางแผน
อัตราก าลัง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.3 การลงเวลา ปฏิบตัิราชการสรปุ
และการลาออกจากราชการ 

ครูร้อยละ 100 พอใจในการลงเวลา
ปฏิบัติราชการสรุปและการลาออก

จากราชการ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

1.4 การสรรหาบรรจุแต่งตั งบุคลากร
อัตราจ้าง 

กลุ่มงานต่างๆ ร้อยละ 100 พอใจใน
การบรรจุแต่งตั งบุคลากรอัตราจ้าง 

สอบถาม แบบสอบถาม 

1.5 จัดท าระเบียบประวตัิและบ าเหน็จ
ความชอบ 

ครูร้อยละ 100 พอใจในการลงเวลา
จัดท าระเบียนประวัติและบ าเหน็จ

ความชอบ 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

  สอบถาม แบบสอบถาม 
2. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ 
ครูร้อยละ 100 ได้รับการประเมิน 

วิทยฐานะ 
การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

3. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีขวัญ

ก าลังใจ (วันเกียรติยศ)  

3.1พิจารณาคดัเลือกครูและบุคลากร

ทางการศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ(Best 

Practice) 

3.2ประกาศเชิดชูเกียรติมอบรางวัล โล่

หรือเกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

3.3ต้อนรับครูใหม่, ส่งครูย้าย 

ร้อยละ 90 ครูมีขวญัก าลังใจในการ
ท างาน 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ ์

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์

4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

ครู,ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ
ราชการร้อยละ 90 พอใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรักษา

ความปลอดภัย 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5. จัดจ้างครูและบุคลากร 
ทุกกลุ่มสาระฯและทุกกลุ่มงานมีครู

และบุคลากรเพียงพอ 
สอบถาม แบบสอบถาม 

6. พัฒนาครูและบุคลากร 
6.1ศึกษาดูงาน 
6.2อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 

ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการอบรม 

จากบันทึกแบบรายงานการ
ไปอบรม/สมัมนา 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ์/วจิัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

6.3อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2 
7. กิจกรรมการประเมินครูและบุคลากร 
7.1ประเมินครูผู้ช่วย 
7.2ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครูผู้ช่วยร้อยละ 100 ไดร้ับการ
ประเมิน 

จากแบบประเมิน แบบสัมภาษณ ์

8.กิจกรรมสานสมัพันธ์สหวิทยาเขตรัช
โยธิน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ร้อยละ 95 ร่วมงานกิจกรรมสาน

สัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

9.กิจกรรมการมสี่วนร่วมในชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม PLC สอบถาม แบบสอบถาม 

10.กิจกรรมงานวันปีใหม ่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม         

งานวันปีใหม่ 
ส ารวจ แบบส ารวจ 

11.กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรม         

งานเกษียณ 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด พฒันาปรับปรุงแก้ไข ผลงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ครูได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อการจัดการเรยีนอย่างมีคณุภาพ 
    9.2 ครูและบุคลากรเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   9.3 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและใช้หลักการบริหารอย่างถูกต้อง 
    9.4 บุคลากรได้รับบรกิารเกี่ยวกับข้อมูล บริการได้อย่างรวดเรว็ และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ และน าไปใช้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวเดียวกัน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.  
 ข้อที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพม.2   
 ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสา้คัญตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่ 6 หลักสตูรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ จดัการวดัผลและ
ปะเมินผลที่มีคณุภาพ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า    โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

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

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา ข้อที่ 1.1 (1, 2, 5)  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 3   

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนเป็นผู้จัดท้าขึ นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน 2551  ซึ่งถือว่าเป็น

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ  เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทั งความรู้ ทักษะ ความสามารถระดับมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  มี
คุณธรรม  รักความเป็นไทย  ด้ารงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการนิเทศ  ติดตาม 
ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารวิชาการจึงด้าเนินการให้มีโครงการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ นเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
2.2 เพื่อสนับสนุนให้มีการปรบัปรุงและจัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกบัความแตกต่างและศักยภาพของ 
ผู้เรยีน ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนที่มรีะดับมาตรฐานในระดับสากล 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน จ้านวน    2,894   คน    ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 
 ครู จ้านวน              151   คน    อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีการปรับปรุงและจดัท้าหลักสตูรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรยีน  
ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรของโรงเรียนท่ีมีระดับมาตรฐานในระดับสากล 

4. . ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1. กิจกรรมจดัท้าและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

1 ต.ค.63 –  
31 มี.ค.64 

  
20,000 

ครูจีรนันท์   

2. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 1- 30 มี.ค.64    ครูจีรนันท์   

รวมท้ังสิ้น    20,000  
8.วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P)  
 1.ประชุมคณะกรรมการร่วมกันวางแผนการปฏิบตัิงาน 

2. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานและรับผิดชอบ 
            3. ก้าหนดแนวปฏิบตัิในการท้างาน 
 4. การวัดและประเมินการจัดกิจกรรม 

5. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน 
8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  

  1. กิจรรมวิจัยและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
1.1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ 
1.2. ประชุมก้าหนดหลักสตูรสถานศึกษา 
1.3. คณะกรรมการด้าเนินงานออกแบบการวิจัยหลักสตูร 
1.4. ประชุมสรุปการด้าเนินงาน จดัท้าเป็นรูปเล่ม 
1.5. ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร 
1.6. ใช้กระบวนการวิจัยในการพฒันาหลักสตูรควบคู่กับการประเมนิผล 

2. กิจกรรมจดัท้าประมวลรายวิชาทุกรายวิชา 
2.1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ 
2.2. ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ 
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2.3.ท้าบันทึกข้อความให้กลุ่มสาระการเรียนรูด้้าเนินการจัดท้าการจดัท้าประมวลรายวิชาทุกรายวิชาของแต่ละกลุม่สาระ
ส่งตามก้าหนด 
2.4. คณะกรรมการด้าเนินการรวบรวมการจดัท้าประมวลรายวิชาทกุรายวิชาจากกลุม่สาระการเรยีนรูจ้ัดท้าเป็นเล่ม 
2.5. สรุปและรายงานผลการด้าเนนิงาน 

  3. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานตามโครงการ 
1.2. ประชุมก้าหนดหลักสตูรสถานศึกษา 
1.3. คณะกรรมการด้าเนินงานออกแบบการวิจัยหลักสตูร 
1.4. ประชุมสรุปการด้าเนินงาน จดัท้าเป็นรูปเล่ม 
1.5. ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร 
1.6. ใช้กระบวนการวิจัยในการพฒันาหลักสตูรควบคู่กับการประเมนิผล 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. กิจกรรมจดัท้าและ

พัฒนาหลักสตูร

สถานศึกษา 

ร้อยละ 95 ของโรงเรียนมีหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส้าคัญอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

-นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 
-ประเมินการใช้หลักสตูร 
- วิจัยการใช้หลักสตูร 

-รายงานการใช้หลักสูตร 
-แบบประเมินการใช้หลักสูตร 

2. การประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 

ร้อยละ 90 ของนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉลี่ยในระดับ 2.5 

-ประเมินการใช้หลักสตูร 
 

-รายงานการใช้หลักสูตร 
-แบบประเมินการใช้หลักสูตร 
-แบบนิเทศติดตามการใช้
หลักสตูร 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
1. ด้านการบริหารหลักสตูรสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ด้านการใช้หลักสตูรสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3. ด้านการส่งเสรมิสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มผีลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
5. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มผีลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สดุ 
6. มีการใช้กระบวนการวิจยัและพฒันาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. หลักสตูรสถานศึกษามีเป็นสากลหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน อีกทั งสอดคล้องกับบริบทของ 

ท้องถิ่นและหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551   
 2. มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาการเรยีนการสอน 
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของตน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
ชื่อ โครงการรับนักเรียน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบายของ สพฐ.  

ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธข์อง สพม.2   

ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวยัเรยีนไดร้ับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน    
 ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และด้ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า   โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 4   

1. หลักการและเหตุผล 
  หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงของกลุ่มบริหารวิชาการคือการจัดการเรียนการสอน  นิเทศ  ดูแล  ก้ากับและติดตาม การวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล ปัจจัยต่างๆ  ที่จะเอื ออ้านวยและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นสิ่งจ้าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดหาและด้าเนินการ  ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน จัดระบบการบริหารจัดการงาน
วิชาการให้เหมาะสม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด กลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ้านวน     1,026   คน    ผู้ปกครอง จ้านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ้านวน ……………………………. คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนได้รับการส่งเสรมิพัฒนาทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพและมปีระสิทธิภาพสูงสดุ 

4. . ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัทธนันท์  เลิศความเพียร 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

1.งานการรับนักเรยีน ห้องเรียนพิเศษ 
1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

  
45,000 ครูพัฒตวรรณ   

2.งานการรับนักเรยีน รอบท่ัวไป 
1 ต.ค.63 –  
30 ก.ย.64 

  
55,000 ครูพัทธนันท์   

รวมท้ังสิ้น    100,000  
 
8. วิธีการด าเนินงาน 
   8.1 วางแผน (P)  
 1. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  2. แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานและรับผิดชอบกลุม่บริหารวิชาการ 
 3. ก้าหนดแนวปฏิบัติในการท้างาน 
 4. เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ(D)  

1. ชี แจงรายละเอียดของแต่ละงาน/กิจกรรม 
 2. ผู้รับผดิชอบงาน/กิจกรรม ด้าเนินงานตามวัน เวลา ของแผนปฏบิัติงาน 
 3. หัวหน้าโครงการนเิทศ ติดตาม งาน/กิจกรรม เป็นระยะ  
 4. สรุปและประเมินผลจากการดา้เนินงาน เพื่อน้าไปปรับปรุงครั งต่อไป 

 
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.งานการรับนักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษ 

ร้อยละ 100 ของครูที่รับนักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษ 

-การประเมินความพึงพอใจ 
 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.งานการรับนักเรยีนรอบ
ทั่วไป 

ร้อยละ 100 ของครูที่รับนักเรยีนรอบ
ทั่วไป 

-การประเมินความพึงพอใจ 
 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 

ครูและนักเรียนมีเอกสารที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรูต้ลอดปีงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ชื่อ โครงการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจโดยบริหารโรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนบาย สพฐ.  
  ข้อที ่ 3  การพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 ข้อที่  6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที่  3  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 ข้อที่  4  จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคณุภาพ 
 ข้อที่  5  ส่งเสริมให้โรงเรียนัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่  2  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อที่  4  พัฒนาระบบการบรหิารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภบิาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่  8  การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคณุภาพภายใน 
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ข้อที่  9  สร้างภาคีเครือค่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
กับทุกภาคส่วน 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า       โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
   การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล     ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  
 
1. หลักการและเหตุผล   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตราที่ 39 (3) ว่าด้วยการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ทั้ง
ด้านบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาต้องได้รับการกระจายอ านาจให้ส่วนราชการยึดหลักการด าเนินงาน  6 ประการ  สถานศึกษาจัดอยู่ประเภทหนึ่ง คือ มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก   สมศ. ทุกมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี  มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมุ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มุ่งให้เกิดผลส าเร็จของสถานศึกษา  ให้มีความเข้มแข็ง  เพิ่มความคล่องตัวในการด าเนินการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้าน คือ  
8  การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป  เพื่อให้สถานศึกษาเกิด  การเปลี่ยนแปลงอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารหารศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บ้าน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานต่าง ๆ 
2.2  เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
2.3  เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.4  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5  เพื่อพัฒนาให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผิดชอบ 

3.  เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 นักเรียน  จ านวน …………2,894……... คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู  จ านวน ………  151…………  คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          1. ครูพัฒนาสมรรถนะของตนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  ทั้งยังมีความรู้ความเขา้ใจใน 

เรื่องบประมาณ สามารถจัดสรรและใช้งบประมาณได้อย่างมีประสทิธิภาพและคุม้ค่า 
         2. ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวราตรี   เหล่าหะเกียรติ   
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คณะกรรมการสถานศึกษา / กลุ่มบริหาร /กลุม่สาระการเรยีนรู/้งาน 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุนราย

หัว 
เงินอุดหนุนเรียน

ฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1. กิจกรรมการบริหารและการจดั
การศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
-ประชุมการก ากับสนับสนุนส่งเสรมิ 
กิจการสถานศึกษา 

1 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

   ฝ่ายบรหิาร 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 
-กิจกรรมการประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มกราคม   5,000 ฝ่ายบรหิาร 

3.รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

1 ต.ค. 63 – 
30 ก.ย. 64 

   ฝ่ายบรหิาร 

4. การตรวจสอบและถ่วงดลุ 
-กิจกรรมควบคมุภายใน 

1 ต.ค. 63 –  
30 ก.ย. 64 

   ฝ่ายบรหิาร 

รวม    5,000  
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8. วิธีการด าเนินงาน 
8.1 วางแผน (P)  

   8.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและรับผิดชอบ 
   8.2  ก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน 
   8.3  เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
8.1 ประชุมวางแผนการปฏิบตัิงาน 

  8.2. การบริหารและการจดัการศึกษารองรับการกระจายอ านาจ จัดประชุมก ากบัสนับสนุนส่งเสรมิกิจการสถานศึกษา 
  8.3 คณะกรรมการสถานศึกษารว่มพัฒนาสถานศึกษา จัดกิจกรรมประชุม สมัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

            8.4 รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
8.5 การตรวจสอบและถ่วงดุล จดักิจกรรมควบคุมภายใน 

  8.6 การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวบรวมเผยแพร่ผลงาน 
 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. กิจกรรมการบริหารและการจดั
การศึกษารองรับการกระจายอ านาจ 
-ประชุมการก ากับสนับสนุนส่งเสรมิ 
กิจการสถานศึกษา 

ร้อยละ 96 ของสถานศึกษามี
การกระจายอ านาจและการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

- การตรวจสอบ 
- แบบบันทึก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- บันทึกการประชุม 
 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 
-กิจกรรมการประชุม สัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 96 ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

- การตรวจสอบ 
- แบบบันทึก 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- บันทึกการประชุม 
 

3.รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
- มีการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

ร้อยละ 96 ไดร้ับการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

การประเมินความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ 

- แบบสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 
 

4. การตรวจสอบและถ่วงดลุ 
-กิจกรรมควบคมุภายใน 

ร้อยละ 96 มีการติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และแผนการ
ควบคุมการบริหารความเสี่ยง 

การตรวจสอบ - ค าสั่งแต่งตั้ง 
- สรุปบันทึก 
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8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไป 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารงบประมาณ     
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   
 ข้อที่  3  การพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 ข้อที ่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
 ข้อที่  3  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 ข้อที่  5  ส่งเสริมให้โรงเรียนัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่  6  ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรยีนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบรูณาการและส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจดัการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
 ข้อที่  4  พัฒนาระบบการบรหิารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภบิาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
 ข้อที่  8  การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคณุภาพภายใน 
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า       โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
   การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล     ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.1 , ข้อที่ 2.2 , ข้อที่ 2.3   
 
1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาในปัจจุบันมีบทบัญญัติให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกโรงเรียน 
มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครอง ส านักงานประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนดให้โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยก าหนดตัวช้ีวัดต่าง ๆ ซึ่งทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการศึกษา ต้องผ่าน
การประเมิน จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องจัดท าโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1   เพื่อส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการประกันคณุภาพายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพ 
การศึกษาจากภายนอก 

2.2   เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกฝ่ายในการรับการประเมินท้ังภายในและภายนอก 
2.3   เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาของสถานศึกษา ครู ให้ไดม้าตรฐาน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    นักเรียน จ านวน ………2,894…………. คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
    ครู  จ านวน …………..…151……………. คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1.  โรงเรียนผา่นเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธนภัทร บุญศรีวงษ์ 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบรหิาร/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

   ครูวิชนี  

2. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

  10,000 ครูวิชนี 

3. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเปน็
รายงานประเมินคณุภาพภายใน 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

  6,000 ครูธนภัทร  

4. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

   ครูอธิพงศ์  

5. การจัดให้มีการประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

  5,000 ครูระพีพรรณ  

6. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

  3,000 ครูอธิพงศ์ 

7. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

  5,000 ครูระพีพรรณ 

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน 1 ต.ค.63 – 
30 ก.ย. 64 

30,000   ครูธนภัทร 

รวมท้ังสิ้น  30,000  29,000  
8. วิธีการด าเนินงาน 
 8.1 วางแผน (P) 
  8.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิงงาน และรับผิดชอบ 
  8.1.2 ก าหนดแนวปฏิบัติในการท างาน 
  8.1.3 เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ 
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   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
  8.2.1 ประชุมชี้แจงหลักการประเมินที่เป็นปัจจุบัน 
  8.2.2 การประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
   1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   3. การจัดให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเปน็รายงานประเมินณุภาพภายใน 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

(นิเทศ/สอบถาม/
สัมภาษณ์/วจิัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ 95 มีการน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี สู่การปฏิบัติตามกรอบ
ระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่
ก าหนดไว ้

นิเทศ แบบรายงานความก้าวหนา้ 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

2. อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเรื่องระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ร้อยละ 95 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการอบรมเรื่องระบบระ
กันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเปน็
รายงานประเมินคณุภาพภายใน 

ร้อยละ 95 ไดจ้ัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

สอบถาม 
สัมภาษณ ์

แบบประเมิน 
เอกสารสรุปงาน 

4. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 95 ไดจ้ัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

สอบถาม 
สัมภาษณ ์

แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจดัการ
การศึกษา 

5. การจัดให้มีการประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

นักเรียนและบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกคนได้จัดให้มี  การ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สอบถาม 
สัมภาษณ ์

แบบสอบถาม 
แบบสรุปผลรายงาน 

6. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานโดยการประเมิน
โครงการใหส้อดคล้องกับมาตรฐาน
ร้อยละ 95 

นิเทศ แบบสอบถาม 
แบบสรุปผลรายงาน 

7. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 95 ไดจ้ัดให้มีการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

นิเทศ แบบสอบถาม 
แบบสรุปผลรายงาน 

8. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน ร้อยละ 90 ของโรงเรียน ไดร้ับ
พัฒนาปรับปรุงให้ด ี

ตรวจสอบ การตรวจสอบ 

8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไป 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1   สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกในระดับดเียี่ยม 
       9.2   โรงเรียนมรีะบบการประกันคณุภาพภายในและสามารถด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคณุภาพ 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารทั่วไป   โครงการต้นแบบสุขภาพ 
ชื่อ     โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ    
สอดคล้องกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.   

 ข้อที 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภพทรัพยากรมนุษย์ 
            ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2     
            ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลาการทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอยา่งมืออาชีพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
             ข้อที่  2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             ข้อที่  4. พัฒนาระบบการบริหารการจดัการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมสี่วนร่วม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน    
             ข้อที่ 9.สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
กับทุกภาคส่วน 
ลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,ล  าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์) 
  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล  ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.3  
 
1. หลักการและเหตุผล 
                  ทางสถานศึกษาไดเ้ป็นแกนน า น าร่องในด้านสุขภาพ สุขลักษณะ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดโครงการนี ขึ นมา ในด้านของ
กิจกรรมมีการออกก าลังกายทั งครแูละนักเรียน เพื่อให้น  าหนัก ส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ปกติและสมดลุกับอายุ เพื่อสุขภาพท่ีดีเหมาะสมกับ
วัย เพ่ือประสิทธิภาพทางการศึกษา และประสิทธิภาพทางการท างานต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อสร้างสมัพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรยีน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนทั งภาครัฐและเอกชน 
            2.2  เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนในเรื่องการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 
            2.3 เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผูป้กครองและชุมชนได้เล็งเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย และการ
รักษาสุขภาพต่อไป  
            2.4 เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้นักเรยีน บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพ ทั งด้านการเลือกรับประทานอาหาร การออกก าลังกายที่ถูกต้องและสม่ าเสมอ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียน  จ านวน ……2,894… คน   ผู้ปกครอง จ านวน …………………….. ……. คน 
   ครู   จ านวน ……...151... คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
            นักเรียน ครู และนิสิต นักศึกษาและผู้ปกครองได้มสี่วนร่วมในโครงการต้นแบบสุขภาพ ได้รับทราบข้อมลูข่าวสาร มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานเข้าร่วมกิจกรรม และมสี่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัญญา  สุขเจรญิ 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
7. กิจกรรมและงบประมาณ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินรายได้สถานศึกษา 

1. การอบรมเครือข่าย
ผู้ปกครองเกี่ยวกับความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

  1 ต.ค.63 
–30ก.ย.64 

   ครูสุกญัญา   
 

1.1 ค่าจัดกิจกรรม    5,000  
1.2. ค่าจ้างวิทยากรอบรม    5,000  
1.3 จัดท าป้ายไวนิล    -  
1.4 ค่าอาหารในการอบรม    5,000  
2. การออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพส าหรับครู บุคลากร
ในโรงเรียน 

  1 ต.ค.63 
–30ก.ย.64 

   ครูธนภรณ์   
 

2.1 ค่าจัดกิจกรรม    3,000  
3.การประกวดแกนน า
นักเรียนด้านสขุภาพ 

  1 ต.ค.63 
–30ก.ย.64 

   ครูสุกญัญา   
ครูธนภรณ์   
ครูพิมลมาศ   

1.1 ค่าจัดกิจกรรม    5,000  
1.2 ค่าอาหารในการอบรม    3,000  
           รวมท้ังสิ้น    26,000  
วิธีการด าเนินงาน 
  8.1 วางแผน (P)  
          1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
          2. แต่งตั งค าสั่งผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม 
   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
          1. จัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานทีวางไว ้
  2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
  3. ให้ความร่วมมือกับโครงการตน้แบบสุขภาพ 
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8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/

สัมภาษณ์/วจิัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1.โครงการต้นแบบสุขภาพ นักเรียนและครตูามโครงการมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางด้านสุขภาพดีขึ น 80%  

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.การอบรมเครือข่ายผู้ปกครอง

เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่าง

ดีเยี่ยมร้อยละ 100 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3.การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

ส าหรับครู บุคลากรในโรงเรียน 

นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่าง

ดีเยี่ยมร้อยละ 100 

สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

4.การประกวดแกนน านักเรยีน

ด้านสุขภาพ 

นักเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่าง

ดีเยี่ยมร้อยละ 100 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
             น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน าผล
การประเมิน ในด้านความสามารถในการด าเนินการตามงาน/ โครงการได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์ มาวิเคราะห์หาข้อมลูเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไ้ขข้อบกพร่อง และผูร้ับบริการมีความพึงพอใจให้มีความยั่งยืนตอ่ไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี เอื อประโยชน์แก่กันในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
     2. ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ครู นักเรียน และผูป้กครอง ในการพัฒนาการด้านสุขภาพและกจิกรรมของโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 224 

 
 



หน้า 224 

 

 

แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารทั่วไป    งานสิ่งแวดล้อม 
ชื่อ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.     
 ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
          ข้อที่ 5 ส่งเสรมิให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
          ข้อท่ี 5 พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
          ข้อที่ 8 การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า        โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  

  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล     ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
               มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
     งานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสารวิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงามอย่าง
เหมาะสมมีบรรยากาศร่มรื่นตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม ถือเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งนี้ 
2. วัตถุประสงค ์
     2.1  เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรยีนมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทีส่ามารถพัฒนาผู้เรียนไดเ้ต็มศักยภาพ 
     2.2  เพื่อสนับสนุนใหส้ภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น และสวยงาม 
3. เป้าหมาย 
     3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   นักเรียน  จ านวน ………2,894……………. คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
   ครู   จ านวน ………151……………….. คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์) 
  สภาพแวดภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  มีความสะอาด รม่รื่น สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ที ่
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ ร้อยละ 100 
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัตติยากร  เสลจลุ 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กลุ่มบริหารทั่วไป 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
1. จัดประชุมวางแผนงานสิ่งแวดลอ้มท่ีกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

ทุกวันท่ี 1 
ของ เดือน 
(วันท าการ) 

   ครูรัตติยากร  
ครูธมนวรรณ   
ครูเมธี   

2. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย โรงเรียนงาม” 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

   ครูรัตติยากร  
ครูธมนวรรณ   
ครูเมธี   

2.1 ดูแลสวนหย่อมของโรงเรียน 1 ต.ค.63- 
30 ก.ย.64 

  324,000 ครูรัตติยากร  
ครูธมนวรรณ   
ครูเมธี   

รวมท้ังสิ้น    324,000  
8. วิธีการด าเนินงาน 
 8.1 วางแผน (P)  
  1. ประชุมวางแผนของงานสิ่งแวดล้อมท่ีกลุ่มงานท่ัวไป 
  2. เสนอโครงการและด าเนินการ 
    8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
  1. จัดประชุมวางแผนงานสิ่งแวดลอ้มท่ีกลุ่มบรหิารทั่วไป  
  2. ด าเนินกิจกรรม “ถิ่นสวนสวย  โรงเรียนงาม” 

       3. ดูแลสวนหย่อมของโรงเรยีน 
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. จัดประชุมวางแผนงาน
สิ่งแวดล้อมท่ีกลุ่มบรหิารทั่วไป 

แผนการท าโครงการ งานสิ่งแวดลอ้ม 
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไปประสบ
ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 

ตรวจสอบ แบบส ารวจ 

2. กิจกรรม “ถิ่นสวนสวย 
โรงเรียนงาม” 

สนับสนุนใหส้ภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น และ
สวยงาม บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
ร้อยละ 100 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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8.4 การพัฒนาต่อไป (A)  
  น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไปโดย 
มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม เหมาะส าหรับการใช้เป็นแหล่งรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน 
 2. โรงเรียนมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เตม็ศักยภาพมีแหล่งเรียนรู้ 
 3. มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการเรยีนรู้ของนักเรียน 
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แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารทั่วไป  

ชื่อ โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 

สอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงนโยบาย สพฐ.          
            ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านความมั่นคง 
      ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
     ข้อที่ 1 ส่งเสริมให้ผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านยิมความเป็นไทย ยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีของไทย 
      ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคณุลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
      ข้อที่ 4 จัดให้ประชากรวัยเรยีนไดร้ับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
      ข้อที่ 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม ตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบรหิารการจดัการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนรว่ม 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
     ข้อที่ 3 นักเรียนเป็นผู้มีคณุลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา) 
     ข้อที่ 4 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
รักความเป็นไทย และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
     ข้อที่ 5 นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณติศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า     โครงการใหม ่   โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา,ล้ าหน้าทางความคิด,ผลติงานอย่างสร้างสรรค์)  
  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1,2,3,6........................................  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี ..10......................................  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญ  
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี .........................................  
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1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนสารวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้รับผิดชอบนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 12 คน 
เข้ามาศึกษาในโรงเรียนสารวิทยา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มี ช่ือ เสียงใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดปีการศึกษา 2563  และมีโอกาสในการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตามโครงการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงรับนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนสารวิทยาในลักษณะฝากเรียน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อเสรมิสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดเ้ข้ามาเรียนในในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และโรงเรียนทีม่ีชื่อเสียงในภูมภิาคอืน่ 

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันตสิุขในสังคมที่ม ี

ความหลากหลายทางดา้นวัฒนธรรม 
3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  จ านวน ……………12………………. คน   ผู้ปกครอง จ านวน ……………………………. คน 
  ครู   จ านวน ……………10………………. คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
      นักเรียนได้รับโอกาสทางการเรียนเท่าเทียมอย่างเสมอภาคกัน และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ 80% 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาววนัสนันท์  ค าแสน และนางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุม่บริหารงานบุคคล 

7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15ปี 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินครอบครัว 
อุปถัมภ ์

1.ทุนการศึกษาตามโครงการ สพฐ. 1 ต.ค.63-
30 ก.ย.64 

   420,000 ครูวนัสนันท์   
ครูพัฒตวรรณ   

2.เสริมสรา้งโอกาสศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมและหน้าที่พลเมืองของ
ไทย 

1 ต.ค.63-
30 ก.ย.64 

   48,000 ครูวนัสนันท์   
ครูพัฒตวรรณ   

3.ประสานการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 ต.ค.63-
30 ก.ย.64 

   120,000 ครูวนัสนันท์   
ครูพัฒตวรรณ   

4.การจัดสอนเสริมนักเรียนเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1 ต.ค.63-
30 ก.ย.64 

   48,000 ครูวนัสนันท์   
ครูพัฒตวรรณ   

5.การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสา 
และรับผิดชอบต่อสังคม 

1 ต.ค.63-
30 ก.ย.64 

   48,000 ครูวนัสนันท์   
ครูพัฒตวรรณ   

6.กิจกรรมส่งเสริมความมีคณุธรรม 1 ต.ค.63-    48,000 ครูวนัสนันท์   
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งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินครอบครัว 

อุปถัมภ ์
จริยธรรม 30 ก.ย.64 ครูพัฒตวรรณ   
7.ประสานการดูแลความเป็นอยู ่
และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

1 ต.ค.63-
30 ก.ย.64 

   360,000 ครูวนัสนันท์   
ครูพัฒตวรรณ   

รวมท้ังสิ้น     1,092,000  
 
8. วิธีการด าเนินงาน 

8.1 วางแผน (P) 
 1. การเรียนโรงเรียนจัดเตรียมระดับช้ันและห้องเรียนเสื้อผ้า ที่พัก จัดครูสอนพิเศษ เสริมในวิชาที่เรียนไม่ทันในช่วงเย็น  
และจัดหาคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องพัก จัดท าสมุดบันทึก รายงานผลการเรียนกลับต้นสังกัด 
 2. ความเป็นอยู่ แต่งตั้งครูดูแลนักเรียนประจ าหอพักท าหน้าที่เสมือนแม่อุปถัมภ์นักเรียนได้รับเบี้ยเลี้ยงในการรับประทาน
อาหาร 3 มื้อ จัดท าใบอนุญาตให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน 
 3. กิจกรรมพิเศษโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาในสถานท่ีต่างๆ หลายแห่งให้นักเรียนมีพัฒนาการในทุกด้านและมีประสบการณ์
ที่มีประโยชน์ในชีวิตอนาคต 

   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
      1. ประชุมปรึกษาในการวางระเบยีบและผู้รับผิดชอบ ท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
  2.การจัดนักเรียนเข้าเรียนตามความถนัดของนักเรียนของสถานศึกษา 
  3. จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4. จัดบุคลากรดูแลนักเรียนประจ าหอพัก 
  5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จัดที่พัก จัดท างบประมาณในการใช้จ่าย 
                 ส่วนตัวของนักเรียน 
  6. จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1.ทุนการศึกษาตามโครงการ สพฐ. นักเรียนหญิงจ านวน 12 คน จาก
โครงการโรงเรยีนอุปถัมภ ์
(ครอบครัวอุปถัมภ์)  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 95 % 
มีการปรับตัวและเรยีนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมของคนไทยภาคกลาง อยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์

สอบถาม แบบสอบถาม 

2.เสริมสรา้งโอกาสศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมและหน้าที่พลเมืองของ
ไทย 

 สอบถาม แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

3.ประสานการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสตูรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 สอบถาม แบบสอบถาม 

4.การจัดสอนเสริมนักเรียน 
เพื่อเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

 สอบถาม แบบสอบถาม 

5.การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสา
และรับผิดชอบต่อสังคม 

 สอบถาม แบบสอบถาม 

6.กิจกรรมส่งเสริมความมีคณุธรรม
จริยธรรม 

 สอบถาม แบบสอบถาม 

7.ประสานการดูแลความเป็นอยู่
และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยัง่ยืนต่อไป 
โดยนักเรียนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีขวัญและก าลังใจในการศกึษาอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมผีลการเรียนท่ีดี 
และมสีุขภาพจติที่ด ีอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถมัภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) มีพัฒนาการในทุกด้านดีมาก มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี 
และสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า 232 

 

 

ผ.ง.1 หน้า 232 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



หน้า 234 

 

 

แผนปฏิบัติการ โครงการตามโครงสร้างการบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กลุ่มบริหารทั่วไป    งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ชื่อ โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.     

           ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2   
          ข้อที่ 5 ส่งเสรมิให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
          ข้อที่ 5 พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน  
          ข้อที่ 8 การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตรงกับลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ า        โครงการใหม ่     โครงการต่อเนื่อง   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  

  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล     ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
               มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 
    
  การพัฒนาและบ ารุงอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบ เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีทั่งร่างกายและจิตใจ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาห้องเรียนคุณภาพท าให้เกิดครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษามี แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม และระบบ สาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาพัฒนาอาคารสถานท่ี ข้ึน 
2. วัตถุประสงค ์
         1. เพื่อสนับสนุนให้มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ประหยัด

พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 

 2. เพื่อส่งเสรมิให้มีระบบการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอย่างมรีะบบ 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  จ านวน …………2,894………. คน   ผู้ปกครอง จ านวน…….…2,894……………….…. คน 
  ครู   จ านวน …………151…………. คน           อื่นๆ โปรดระบุ …บุคคลภายนอก  5,000……..คน 
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3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค์) 
อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร้อยละ 100 สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ประหยดัพลังงานและ                      

ลดภาวะโลกร้อน โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนประหยัดพลงังานและลดภาวะโลกร้อน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายธนัวา  เดชะศิริ   
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    งานอาคารสถานท่ี  กลุม่บริหารทั่วไป 
7. รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

1. จัดประชุมวางแผนงานอาคารสถานที่

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ทุกวนัท่ี 1 
ของ เดือน  
(วันท าการ) 

  

 

ครูธันวา 

2. ศึกษาปัญหาและความต้องการในการ

บริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 

ทุกวันท่ี 1 
ของ เดือน  
(วันท าการ) 

  

 

ครูธันวา 

 3. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ  1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

   ครูธันวา 

3.1 จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือช่าง และ

อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  

40,000 

ครูธันวา 

3.2. จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  150,000 ครูธันวา 

3.3 จัดซื้อตู้น้ าดื่ม 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  75,000 ครูธันวา 

4.กิจกรรมจัดจ้าง 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

   ครูธันวา 

4.1. จัดจ้างก าจัดปลวก 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  50,000 ครูธันวา 

4.2. บ ารุงเครื่องกรองน้ า 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  50,000 ครูธันวา 

4.3 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  500,000 ครูธันวา 

4.4 ก าจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  30,000 ครูธันวา 

5.กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคารเรียน 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

   ครูธันวา 



หน้า 236 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

5.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ ลาน

กีฬา ห้องน้ า – ห้องส้วมซ่อมโต๊ะเก้าอ้ี

นักเรียน 

1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  

300,000 

ครูธันวา 

5.2. เปลี่ยนปลั๊กไฟ 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  60,000 ครูธันวา 

5.3 ซ่อมหลังคาห้องบริหารทั่วไป 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  120,000 ครูธันวา 

5.4 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  200,000 ครูธันวา 

5.5 เปลี่ยนพัดลมอาคาร 2 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  50,000 ครูธันวา 

5.6 ซ่อมหลังคาอาคารบ้านพักคนงาน 1 ต.ค.63 -
30 ก.ย.64 

  176,000 ครูธันวา 

รวมท้ังสิ้น    1,801,000.00  

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

               2. ศึกษาปัญหาและความต้องการ 

               3. จัดประชุมการวางแผน งานอาคารสถานท่ีกลุ่มบริหารทั่วไป 

               4. ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารทั่วไปของโรงเรียน 

ขั้นด าเนินการ  

8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D)  
            1) จัดประชุมวางแผน งานอาคารสถานท่ี กลุ่มบรหิารทั่วไป 

2) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรยีน 

3) กิจกรรม จัดซื้อวสัด ุ

               3.1 จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ เพิ่มเติม พัดลม  สวิทช์ไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

   3.2 จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

   3.3 จัดซื้อตู้น้ าดื่ม 

 



หน้า 237 

 

  4) กิจกรรมจัดจ้าง 
   4.1 จัดจ้างก าจัดปลวก 

   4.2 บ ารุงเครื่องกรองน้ า   

   4.3 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรบัอากาศ 

   4.4 ก าจัดสิ่งปฏิกลู (ดูดส้วม) 

 5) กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคารเรียน 
            5.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้   ลานกีฬา ห้องน้ า – ห้องส้วม  

                     ซ่อมโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน   

5.2. เปลี่ยนปลั๊กไฟ 

5.3 ซ่อมหลังคาห้องบริหารทั่วไป 

5.4 ปรับปรุงบ้านพักคนงาน 

5.5 เปลี่ยนพัดลมอาคาร 2 

8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อืน่ๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1. จัดประชุม วางแผน งาน

อาคารสถานท่ี กลุม่บริหารทั่วไป 

แผนการท าโครงการ งานอาคาร
สถานท่ี กลุ่มบริหารทั่วไปประสบ
ผลส าเร็จ ร้อยละ 100 

ตรวจสอบ แบบส ารวจ 

2. ศึกษาปัญหาและความ

ต้องการในการบริหารงานท่ัวไป

ของโรงเรียน 

ปัญหาและความต้องการในการ
บริหารลดน้อยลง  ร้อยละ 95  

วิจัย แบบสอบถาม 

3. กิจกรรมจดัซื้อวัสด ุ การด าเนินการจัดซื้อเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เกิดขึ้นร้อยละ 95 

สอบถาม แบบสอบถาม 

4.กิจกรรมจดัจ้าง การด าเนินการจัดจ้างเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เกิดขึ้นร้อยละ 95 

สอบถาม แบบสอบถาม 

5.กิจกรรมซ่อมบ ารุงอาคารเรยีน การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เกิดขึ้น ร้อยละ 95 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 

          มีอาคารเรียน สถานท่ี สิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะส าหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และมี บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ประหยดัพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. อาคารเรียน สถานท่ี สิ่งแวดล้อมมีความสะอาด สวยงาม เหมาะสมที่ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ประหยัดพลังงาน                       

และลดภาวะโลกร้อน 
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แผนปฏิบัติการ  โครงการตามโครงสร้างบริหาร  ปร าจ าปีงบประมาณ  2564 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
กลุ่มบริหารทั่วไป  
ชื่อ โครงการโรงเรียนสร้างความสัมพันธก์ับชมุชน 
สอดคล้องกลยุทธ์ ของ สพฐ.          
            ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่มล ้าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.2  
            ข้อที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
             ข้อที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรมตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และด้ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             ข้อที ่ 5. พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม แหล่งเรยีนรูแ้ละภมูิปัญญาท้องถิ่นที่เอื อต่อการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน    
             ข้อที ่ 4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รกั
ความเป็นไทย และด้าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
             ข้อที่ 9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมสี่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
กับทุกภาคส่วน 
ลักษณะของ งาน / โครงการ   งานประจ้า        โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล ้าหน้าทางความคดิ, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์)  
     การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 1.2 (1,2,4)   
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 2.5  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเปน็ส้าคัญ  
  ประเด็นพิจารณา ข้อท่ี 3.1  
 
1. หลักการและเหตุผล 

                  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและสถาบันต่าง ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน

ชุมชน โดยจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา

ชุมชนให้พัฒนาตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั งจัดวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา

ระหว่างชุมชน 
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         โรงเรียนสารวิทยาจึงได้จัดท้าโครงการสัมพันธ์ชุมชนขึ นเพื่อให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน วัดและหน่วยงานต่าง ๆ ได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อสร้างสมัพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา นักเรยีน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนทั งภาครัฐและเอกชน 
            2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ 
            2.3 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการชุมชน 
            2.4 เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุใหน้กัเรยีน บคุลากร ผูป้กครอง ชมุชนและหนว่ยงานตา่งๆเขา้มามีสว่นรว่มโครงการและ
กิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรยีน 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  จ้านวน ……2,894… คน   ผู้ปกครอง จ้านวน ……………2,894 ……. คน 
  ครู   จ้านวน ……151…… คน   อื่นๆ โปรดระบุ ………………………..………. คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ผลการพิจารณาตามวัตถุประสงค/์ระดบัมาตรฐาน) 
                  - สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน วัด และหน่วยงานตา่ง ๆ มีความสมัพันธ์ที่ดีต่อกัน 
                  - โรงเรียนเป็นแหลง่บริการด้านความรู้และอื่นๆแก่ชุมชน 
4. กิจกรรม/สถานที่/ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

1 บริการชุมชน 1ต.ค.63 -30 ก.ย.64 โรงเรียนสารวิทยา นางสาวพัชรีย์  สว่างวงษ์ 
2 ศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 1ต.ค.63 -30 ก.ย.64 โรงเรียนสารวิทยา นางสาววนัสนันท์ ค้าแสน 

 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชรีย์  สว่างวงษ์ 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
7. กิจกรรมและงบประมาณ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินอื่น ๆ หมายเหตุ 

1. บริการชุมชน      
1.1 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน       3,000    
1.2 กิจกรรมบริการชุมชน   10,000   
2. ศูนย์การเรียน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    10,000  

           รวมท้ังสิ้น   13,000 10,000  
 
8. วิธีการด าเนินงาน 
  8.1 วางแผน (P)  
          1.ประชุมวางแผนการด้าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
          2. แต่งตั งค้าสั่งผู้เกี่ยวข้องในการด้าเนินกิจกรรม 
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   8.2 ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 
          1. จัดกิจกรรมตามแผนการด้าเนินงานทีวางไว ้
  2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
  3. ให้ความร่วมมือกับชุมชนย่านพหลโยธิน 
  4. ให้ความร่วมมือกับศูนย์การเรยีนมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 
8.3 การติดตามและประเมินผล (C)  

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(ร้อยละหรือจ้านวน) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(นิเทศ/สอบถาม/สมัภาษณ์/

วิจัย/อื่นๆ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

1.บริการชุมชน นักเรียนที่มสี่วนร่วมกิจกรรมผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคณุธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
12 ประการ ร้อยละ 98 

สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

2.ศูนย์การเรียน
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 สัมภาษณ ์ แบบสัมภาษณ ์

 
8.4 การพัฒนาต่อไป (A) 
             น้าผลการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อสร้างแนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปโดยน้าผล
การประเมิน ในด้านความสามารถในการด้าเนินการตามงาน/ โครงการได้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค ์ มาวิเคราะห์หาข้อมลูเพื่อสร้าง
แนวคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และรักษาคณุภาพของสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู ้ และการให้บริการแก่ชุมชน และ
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจให้มีความยั่งยืนต่อไปโดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี เอื อประโยชน์แก่กันในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
     2. ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิง่จากศูนย์การเรียนมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
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ค ำสั่งโรงเรียนสำรวิทยำ 
ที ่179/๒๕63 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรหลอมแผนปฏิบัติกำรและกำรจัดสรรทรัพยำกร 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 

....................................................... 
ด้วยกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม งานแผนงานและสารสนเทศได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและ
การจัดสรรทรัพยากร ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และวันที่ 9 กันยายน 2563                          
ณ หอประชุมรัชมงคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุม
เชิงปฏิบัติการการหลอมแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ      
๑. นายประวัติ สุทธิประภา ประธานกรรมการ 
๒. นางสุรีรัตน์  สะสุนทร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช กรรมการ 
4. นางสาวอารีรัตน์ พูลเจริญ กรรมการ 
5. นายพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
1. ก าหนดกรอบ/นโยบายเพื่อพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
2. ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาในการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนงำนแผนงำน 
 1. นางสาวศิรธันย ์  สามเชียง ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุวิมล  จันต๊ะสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
 3. นายวรางค ์  สุจริต  กรรมการ 
 4. นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ กรรมการ 
 5. นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล กรรมการ 
 6. นางสาวพรประภา ชัยนา  กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายธนายุต  กุค าวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

/หน้าที่... 
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หน้ำที ่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
๒. วิเคราะห์และประสานงานในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  

 ๓. จัดเตรียมข้อมูล จัดท าเอกสาร จัดท าเครื่องมือการจัดท าแผนปฏิบัติการและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 ๔. ประสานงาน ติดตามกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน และผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ในการด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕. บันทึก รวบรวม และจัดท าข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการ/ ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๖. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
 ๗. น าเสนอต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสารวิทยา 
 ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 

 3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนวำงแผน งำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 งำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
   1.  นายปภังกร  จันทร์หอม หัวหน้าส านักงาน 
    2.  นางสาวณัฐธยาน ์ กุลสิริวงศธร งานส านักงานผู้อ านวยการ 
      3.  นางสาวกมลรัตน์  ฤทธิชัย  งานส านักงานผู้อ านวยการ 
    4.  นางสาวสุกัญญา  สุขภาค  งานส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุ่มงำนนโยบำยและแผนงำน 
1. นางสาวศิรธันย ์  สามเชียง หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 
2. นางสาวสุวิมล  จันต๊ะสุรินทร์ รองหัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 
3. นางสาวพรประภา  ชัยนา  งานแผนงานและสารสนเทศ 
4. นายวรางค ์  สุจริต  งานแผนงานและสารสนเทศ 
5. นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ ์ งานแผนงานและสารสนเทศ 
6. นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล งานแผนงานและสารสนเทศ 
7. นายธนายุต  กุค าวงษ ์          งานแผนงานและสารสนเทศ 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๑. นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพัทธนันท์ เลิศความเพียร ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๓. นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๔. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.  นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
๖. นางสาวสาวิตรี  เนานะมะบัติ   แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๗. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร แผนงานห้องเรียนพิเศษ Gifted (ระดับ ม.ต้น) 
๘. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ แผนงานห้องเรียนพิเศษ Gifted (ระดับ ม.ปลาย) 
๙. นางสาวอนัญญา    วันทยานันท์ แผนงานห้องเรียนพิเศษ MEP 
๑๐. นางสาวธนิสรา  ภู่ไพบูลย์ แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น 
๑๑. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี  แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลีเข้มข้น 
๑๒. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี  แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น  
๑๓. นางสาวธัญธร  เวชวิทยาขลัง แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส    

         /14.นางสาวลดาวัลย์.. 



- ๓ - 
 

๑๔. นางสาวลดาวัลย์  กันธมาลา แผนงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 
๑๕.  นางสาวดาวเรือง  เกณฑ์สาคู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๖. นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๗. นางสาวอรนันท์  จันทร์ประภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๘. นางสาวระพีพรรณ นวลผ่อง  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๑๙. นางสาววนิดา               หลากจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒๐. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๒๑. นางสาวสุรีพร  ศรีขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
๒๒.  นายวิชิต   จีนพวด  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๒๓. นางสิรินิติ  ไทยภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒๔. นางสาวณัฐดา  สาสกุล  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
๒๕. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
๒๖. นางสาวสุกัญญา  สุขเจริญ  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
๒๗. นางสาววีนัฐดา แก้วโท  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๒๘. นางสาวชลลดา ยวงใย  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๒๙. นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๐. นางสาวอรอนงค์  องค์นาม  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๑. นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๓๒. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓๓. นางสาวสุวิมล  จันต๊ะสุรินทร์ แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓๔. นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร หัวหน้างานแนะแนว 
๓๕. นางสาววิภาภร  อ าพันกาญจน์ แผนงานงานแนะแนว 
๓๖. นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  หัวหน้างานห้องสมุด 
๓๗. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
๓๘. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข แผนงานงานทะเบียนวัดผล 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
๑. นางสุรีรัตน์   สะสุนทร ประธานกรรมการ 
๒. นายธันวา  เดชะศิริ  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. นางสาวจรรจิรา  ฤทธิชัย  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. นางสาวนภวรรณ  นาคอุไร  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. นางสาวพัชรีย์  สว่างวงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
๖. นางสาวประวิดา  จันที  แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๗. นางสาวกฤษดาพร  แซ่เวียน  แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

           /กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
๑. นางสาวอารีรัตน์  พูลเจริญ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวราตรี  เหล่าหะเกียรติ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๓. นางสาววิชณี  เปรมประยูร ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔. นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณี  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๕. นายญาณภัทร  พุกอ่อน  งานการเงิน 
๖. นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ หัวหน้างานพัสดุ 
๗. นางสาวกนกลักษณ์ แปงปางใส แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  บัวหุ่ง  ประธานกรรมการ 
๒. นานศุภวัฒน์  คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. นางรุ่งเพ็ชร์  สร่องศรี  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์  ทองประเทือง ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/

    แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. นางสาวสุภัทรา  ศรีสมบัติ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 หน้ำที ่
๑. เข้าประชุมวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
๒. เข้าประชุมวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรัชมงคล 
๓. น าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
๔. ศึกษา วางแผน และรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรม

ตามโครงการ  
๕. ระดมความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ปีงบประมาณ 2564 
๖. น าเสนอกิจกรรมตามโครงการต่อหัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 

 4. คณะกรรมกำรฝำ่ยอำหำรและเครื่องดื่ม 
  1. นางสาวศิรธันย ์  สามเชียง ประธานกรรมการ 
  2. นายธนายุต  กุค าวงษ์  กรรมการ 
  3. นักพัฒนา    กรรมการ 
  4. นางสาววีนัฐดา แก้วโท  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่
  1. จัดเตรียมอาหารว่างและน้ าดื่ม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ  
      วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรัชมงคล 
  2. จัดเตรียมอาหารกลางวัน วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรัชมงคล 
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
          /5.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
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 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  
  1. นายธันวา  เดชะศิริ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร กรรมการ 
  3. นักพัฒนา    กรรมการ 
  4. นางสาวชลลดา  ยวงใย  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่  
  1. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลอมแผนและการจัดสรรงบประมาณ  
       ประจ าปีงบประมาณ 2564 และจัดโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือรับลงทะเบียน วันที่ 28 สิงหาคม 2563  
   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรัชมงคล 
  2. ติดตัวอักษรบนเวท ีดังนี ้

“ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรหลอมแผนปฏิบัติกำรและกำรจัดสรรทรัพยำกร  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 

วันที่ 9 กันยำยน 2563   ณ หอประชุมรัชมงคล โรงเรียนสำรวิทยำ ” 

 6. คณะกรรมกำรฝำ่ยโสตทัศนศึกษำ 
  1. นางสาวจิราภรณ์  ปกรณ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายกิตติธัช  กายสะอาด กรรมการ 
  3. นายเมธ ี   รัษฎานุกูล กรรมการ    
  4. นายสุทัศน์  สุระถา  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที ่
  1. บันทึกภาพการประชุม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดีส่งงานแผนงานและสารสนเทศ 
  2. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ระบบเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งาน 
  3. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 7. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 
  1. นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ  ประธานกรรมการ 
  2. นางศรนรารัตน์  แก้วคุ้มภัย กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ 
  1. ประชาสัมพันธ์การประชุมแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  2. เป็นพิธีกรด าเนินรายการต่าง ๆ ตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ 
  3. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
  1. นางสาวราตร ี  เหล่าหะเกียรติ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัทธมวันทน์ ภู่สุนทรเกียรติ กรรมการ 
  3. นางสาวอ าไพพรรณ เชษฐสุรกุล กรรมการ 
  4. นายญาณภัทร  พุกอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
 
                   /หน้าที่.. 



- ๖ - 
 

  
หน้าที่  
  1. เบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 
  2. ประสานงานกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 ๑.  นางสาวศิรธันย ์  สามเชียง ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวสวุิมล  จันต๊ะสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายวรางค์  สุจริต  กรรมการ 
 4. นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ กรรมการ 
 5.  นายธนายุต  กุค าวงษ ์          กรรมการ 
 6.  นางสาวพรประภา ชัยนา  กรรมการและเลขานุการ 
 7.  นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่
- ออกแบบสอบถาม รวมรวมแบบสอบถาม สรุปผลแบบสอบถาม น าเสนอผู้อ านวยการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ  
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  17   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 

(นายประวัติ สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 

 

 

 



 
 

 

 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

     ๑.  นายนโรดม นรินทร์รัมย์   ประธานกรรมการ 
     ๒.  นางสุรีรัตน ์ สะสุนทร   รองประธานกรรมการ 
     3.  นางสาวศรประภา สิริภัทรวิช   กรรมการ  
     ๔.  นางทยิดา             ตั้งตระกูล   กรรมการ 
     4.  นางสาวราตร ี เหล่าหะเกียรติ กรรมการ 

คณะกรรมการงานแผนงานและสารสนเทศ 

๑. นางสาวศิรธันย์  สามเชียง ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุวิมล  จันต๊ะสุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายวรางค ์  สุจริต  กรรมการ 
๔. นางพรประภา  ชัยนา  กรรมการ 
๕. นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์ กรรมการ 
๖. นางสาวธัญชนก  ถาวรศรีสกุล กรรมการ 
๗. นายธนายุต  กุค าวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะกรรมการด าเนินงานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

๑. นางสาวดาวเรือง  เกณฑ์สาคู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒. นางสาวอรนันท์  จันทร์ประภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๓. นางสาววนิดา          หลากจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔. นางสาวสุรีพร  ศรีขวัญเมือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
๕. นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
๖. นางสิรินิติ  ไทยภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๗. นางสาววีนัฐดา  แก้วโท  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๘. นายกิตติพัทธ์  สุขลิ้ม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๙. นางสาววนัสนันท์  ค าแสน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๐. นางสาวสุพัตรา  อินทร์ศร หัวหน้างานแนะแนว 
๑๑. นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  หัวหน้างานห้องสมุด 
๑๒. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช หัวหน้างานทะเบียนวัดผล 
๑๓. นางสาวศิรธันย์  สามเชียง หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ 

 
 
 

คณะกรรมการผู้จัดท า 



 
 

 
 

คณะกรรมการงานแผนงานของกลุ่มบริหาร/ กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

๑. นางสาวสาวิตรี เนานะมะบัติ แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์ แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. นางสาวประวิดา จันที แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๔. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
๕. นางสาวกนกลักษณ์ แปงปางใส แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๖. นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๗. นางสาวระพีพรรณ นวลผ่อง แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๘. นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๙. นายวิชิต  จีนพวด      แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  

๑๐. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๑. นางสาวณัฐดา สาสกุล  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑๒. นางสาวชลลดา ยวงใย  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
๑๓. นางสาวอรอนงค์ องค์นาม  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๔. นางสาวชนินทร์พร โพทิพยวงศ์  แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๕. นางสาวสุวิมล จันต๊ะสุรินทร์ แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๖. นางสาวประภาวดี เจริญจิตร  แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED  
๑๗. นางสาวพรพิมล จงรักวิทย์  แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED 
๑๘. นางสาวอนัญญา    วันทยานันท ์ แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
๑๙. นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย์  แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น 
๒๐. นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน  แผนงานหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาเกาหลี 
๒๑. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี  แผนงานหัวหน้าห้องเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

    แผนงานหัวหน้าห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น 
๒๒. นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง แผนงานห้องเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส    

    แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาฝรั่งเศส    
๒๓. นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา  แผนงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี 
๒๔. นางสาววิภาภร อ าพันกาญจน์ แผนงานงานแนะแนว 
๒๕. นายธีรวุฒ ิ  เพ็ญบุญ  แผนงานงานห้องสมุด 
๒๖. นางนิธิวดี  แพรวัฒนะสุข แผนงานงานทะเบียนวัดผล 
๒๗. นางสาวศิรธันย์ สามเชียง   แผนงานงานแผนงานและสารสนเทศ 
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