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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 

ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
........................................................................................................................................................... ................. 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี แล้ว เห็นชอบ ดังนี ้

1. การแบ่งสัดส่วนงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวดังนี้   
1. งบด้านวิชาการ  จ านวน   1,876,320 บาท   คิดเป็นร้อยละ 60                         
2. งบด้านบริหารทั่วไป    จ านวน     938,160 บาท   คิดเป็นร้อยละ 30  
3. งบส ารองจ่าย              จ านวน     312,720 บาท   คิดเป็นร้อยละ 10                         

งบประมาณท้ังสิ้น    3,127,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ  100  
(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมตามนโยบายจัดกิจกรรมครบ 4 ด้านในจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรรจ านวน 784,590 บาท ดังนี้ 

1. กิจกรรมวิชาการ       
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. การบริการสารสนเทศ/ ICT 

3. การจัดกิจกรรม ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามนโยบายจัด
กิจกรรมครบ 3 ด้านในจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

1. อุปกรณ์การเรียน จ านวน   376,500  บาท 
2. เครื่องแบบนักเรียน จ านวน  405,600  บาท 
3. หนังสือเรียน  จ านวน  842,229  บาท 

4. การจัดกิจกรรมตามเงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมจ านวนทั้งหมด 5 ด้าน ตามกิจกรรมดังนี้ 
1. ค่าจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจากที่ก าหนด จ านวน  350,000  บาท 
2. ค่าจ้างครูผู้มีความสามารถเฉพาะด้านในรายวิชาต่าง ๆ  จ านวน  700,000  บาท 
3. ค่าลูกจ้างรายวัน      จ านวน  280,000  บาท 
4. ค่าจ้างบุคลากรในการปฏิบัติการ    จ านวน  280,000  บาท 
5. เงินที่ได้รับบริจาคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา   จ านวน  280,000  บาท 

 เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน 

 

                                                               (ลงชือ่) 
                                                                             (นายชชูาติ เสือส่าน) 
                                                              ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                                โรงเรยีนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ค าน า 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร,กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนโดยการระดมความคิดร่วมกันที่จะพัฒนาผู้เรียน บุคลากรและสถานศึกษาให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาประสงค์ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้และหวังว่าบุคลากรทุกคนจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ 
 
          กลุ่มแผนงาน กลุ่มนโยบายและแผน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
การให้ความเห็นชอบเอกสาร ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
บทที ่๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ๑ 

๑. ข้อมูลทั่วไป ๑ 
๒. ข้อมูลนักเรียน ๔ 
๓. ข้อมูลผู้บริหาร ๔ 
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร ๕ 
๕.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม ๖ 
๖.  แหล่งเรียนรู้และการใช้ ๖ 
๗) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๗ 
โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา ๘ 

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและสามที่ผ่านมา ๑๒ 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (รอบสอง) ๑๒ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รอบสาม) ๑๕ 

บทที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๒๐ 
วิสัยทัศน์ (Vision) ๒๐ 

พันธกิจ (Mision) ๒๐ 

เปูาประสงค์  (Goals) ๒๐ 

อัตลักษณ์ ๒๐ 

เอกลักษณ์ ๒๐ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๒๐ 

กลยุทธ์ (Strategy) ๒๑ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒๒ 

บทที่ 3 ประมาณการรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ๓๙ 
บทที่ 4 รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ๕๑ 
บทที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  ๓๖๐ 
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บทที ่๑ 
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  

 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
              โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   ต าบลลาดหญ้า  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ 
๗๑๑๙๐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
โทรศัพท ์๐๓๔-๕๘๙๒๔๒ โทรสาร ๐๓๔-๕๘๙๔๔๗  e-mail dsl_kn@hotmail.com   website  
http://www.dslk.ac.th   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีเนื้อที่  ๖๘  ไร่  ๑ 
งาน  ๙๔  ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่บ้านท่าหวี   บ้านจันอุย  บ้านท่าเสา  บ้านทุ่งนานางหรอก   บ้านลาดหญ้า 
ต าบลวังด้ง 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๗ 
พฤษภาคม  ๒๕๑๖  จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ (หลวงพ่อล าใย)  ในขณะด ารง
สมณศักดิ์  พระครูกาญจโนปมคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พลเอกอรุณ  ทวาทศิลป  ในขณะด ารงต าแหน่ง ผู้
บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙  และประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือให้มีสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาส าหรับบุตรหลาน
ของประชาชนในต าบลลาดหญ้า  รวมทั้งบุตรหลายของก าลังพลในกองพลทหารราบที่ ๙   ซึ่งได้จัดการศึกษาเรื่อยมา  โดย
คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมาผู้น าชุมชนตลอดจนอดีตผู้บังคับบัญชาของกองพลทหารราบที่  ๙  ก็ได้ร่วมกัน
ปรึกษาหารือกันในการที่จะผลักดันพัฒนาโรงเรียนให้มี  ความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  พลเอกสัญชัย  รัชตะวรรณ  
ในขณะด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙  พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อล าใย)  อดีตเจ้า
อาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า พันต ารวจตรีไตรรงค์  สุขเจรียงพร  อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้
ริเริ่มน าโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์  จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไ ด้
จัดให้มีโครงการหนึ่งอ าเภอ      หนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น  ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคี
เครือข่ายที่เข้มแข็ง        คณะผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  ๙  และผู้
บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่  ๙ พระครูสิทธิกิจจานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง นักเรียน  
คณะครู  ตลอดจนศิษย์เก่า      ได้ด าเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง  โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ซึ่งองค์การที่ เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้แก่  สมาคมนักเรี ยนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปภัมภ์  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติ  รับ
โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม         เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบรุ”ี  และได้น าเสนอผ่านความเห็นชอบ  เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือ นายอดิศัย โพธารามิก  ได้ลงนามประกาศ  ชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี 
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ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น  คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ  ด้าน  เช่น  ด้าน

วิชาการ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นผู้น าร่วมกับโรงเรียนในเครืออ่ืน ๆ  ทั้งหมด ๑๐  สถานศึกษา  ได้แก่ 
๑.  โรงเรียนเทพศิรินทร์    
๒.  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
๓. โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี   
๔. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม  ปทุมธานี 
๕. โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค    
๖. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี 
๗. โรงเรียนเทพศิรินทร์  ขอนแก่น   
๘. โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ 
๙. โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ  
๑๐. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๑๑. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมป์) 

สีประจ าโรงเรียน เขียว เหลือง   
ปรัชญาของโรงเรียน “น  สิยา โลกวฑฺ  ฒ  โน”  หมายความว่า  “ไม่ควรเป็นคนรกโลก” 

                             เครื่องหมายโรงเรียน 
 

 
 
 
 
  

ดวงอาทิตย์ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟูาภาณุรังษี 
      สว่างวงศ์ (ผู้ประทานตรา) 
  อักษร “ม” หมายถึง  หม่อมแม้น ชายาสุดที่รักของสมเด็จพระราชปิตุลาฯ 
  ช่อดอกร าเพย มากจากค าว่า “ร าเพย”ซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ 
    พระราชชนนีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ดอกร าเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 

ธงประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 

 

สีธง เป็นแถบสีเขียว – เหลือง 2 แถบ ซึ่งเป็นสีประจ าวันพฤหัสบดีตามต าราพิชัยสงคราม พร้อมทั้ง เป็นสีของใบ
และดอกร าเพยอีกด้วย 
 

 

. 
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พุทธภาษิตประจ าโรงเรียน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้ประทานแก่โรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2466 
“น สิยา โลกวฑ̣ฒโน” 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) ได้เมตตาอธิบายความหมายไว้ว่า “คนเราบางคนเกิดมารกโลก 
ท านองเดียวกับติณชาติที่ใช้ประโยชน์อะไรมิได้ท าให้เสียเงินเสียทองก าจัด และรกชัฏขวากหนามบางอย่างเป็นศัตรูแก่โลก
ไม่เป็นประโยชน์ มนุษย์ที่ไม่มีเมตตากรุณาคอยเบียดเบียนผู้อ่ืนจัดว่าเป็นคนรกโลก อย่าเกิดมาเลยเสียดีกว่าสู้แต่สัตว์บาง
ชนิดไม่ได้ 
 

อักษรย่อ 
ท.ศ.ล. 

 
ชื่อภาษาอังกฤษ 

Debsirinladya Kanchanaburi School 
 

แผนที่โรงเรียน 
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๒.ข้อมูลนักเรียน ( ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
   ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๑,๑๕๐ คน 
   ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอนแต่ละระดับชั้น 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๕ ๑๐๔ 81 ๑85 ๓7.๐๐ 

ม.๒ ๕ 82 90 172 ๓4.๔๐ 

ม.๓ ๕ 95 76 ๑71 ๓4.2๐ 

รวม ๑๕ ๒81 ๒47 528 ๓5.2๐ 

ม.๔ ๓ 54 ๖9 ๑23 41.00 

ม.๕ 3 28 65 93 31.00 

ม.๖ ๔ 34 54 88 22.00 

รวม 10 116 188 304 30.40 

รวมทั้งหมด 25 397 435 ๘๓2 33.28 

 
๕. ข้อมูลผู้บริหาร 

รายนามครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
ที ่ รายนาม ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 

1 นายมานพ ประเสริฐสิน พ.ศ.2516 - 2517 รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
2 นายวิเชียร กระแจะจันทร์ พ.ศ.2517- 2524 ครูใหญ่ 
3 นายเสริญ แต้มแก้ว พ.ศ.2524 - 2528 อาจารย์ใหญ่ 
4 นายชาลี พงษ์พัว พ.ศ.2528 - 2535 อาจารย์ใหญ่ 
5 นายเสนอ มีใจดี พ.ศ.2535 - 2543 อาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการโรงเรียน 

6 นายสมบัติ อ านวย พ.ศ.2544 - 2547 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

7 นายศุภชาติ ถนอมมิตร พ.ศ.2547 - 2553 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

8 นางปราณี ปูานนาค พ.ศ.2553-2555 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
9 นายคณิต  ชูลาภ พ.ศ.2555-2563 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
10 นางวิชญาณี บุญทวี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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๑)  ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียน นางวิชญาณี บุญทวี  โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๐๑๐ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท บริหารการศึกษา   
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ - จนถึงปัจจุบัน  
  เป็นเวลา ๑ ปี ๒ เดือน   
 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๒  คน 
  ๑.  ชื่อ นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา 

รับผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ   โทร ๐๘-๗๙๐๑๒๕๗๔  
e.mail: S_sirirattana@hotmail.com   รับบผิดชอบกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  ๒.  ชื่อ นายยศวัฒน์  ทับทิม  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารการศึกษา 
โทรศัพท์   ๐๘๖-๑๐๔๔๕๐๕   E-mail : narongrit.ka2523@gmail.com  รับบผิดชอบกลุ่มบริหารวิชาการ   

   
๓. ข้อมูลครูและบุคลากร  

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
ท างานเฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 
 

1 - - ๑ ๕๐ ๒8 
รองผู้อ านวยการ ๑ ๑ - - ๒ ๔๘ ๑8 
ครูประจ าการ ๗ ๓4 - ๓4 7 39 19 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๔ - ๕ - ๒๖ 3 
นักการ / ภารโรง - ๑ ๑ - - ๕๑ 11 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 
ยาม - - - - - - - 
อ่ืน ๆ(ระบุ) ๑ 5 ๓ 3 - ๔๐ ๑๒ 
รวม ๑๑ ๔5 ๔ 42 10 ๔๓.๑๖ ๑๔.๐๐ 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 46 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 46  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ครูผู้ช่วย  -  คน  คิดเป็นร้อยละ   00.00 
ครู คศ. ๑  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  31.70 
ครู/ผู้บริหาร คศ. ๒  6  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.63 
ครู/ผู้บริหาร คศ. ๓  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.09  
ครู/ผู้บริหาร คศ. ๔  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.43 
จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาต่ าสุด/ปี.  ๒๔   ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาสูงสุด/ปี   ๘๐   ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาเฉลี่ย/ปี    ๕๒   ชั่วโมง 

mailto:S_sirirattana@hotmail.com
mailto:narongrit.ka2523@gmail.com
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๕. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
        ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีเป็นชุมชนทหารและชุมชนรับจ้าง ลักษณะครอบครัว กึ่งเมืองกึ่ง
ชนบท มีประชากร ประมาณ ๒๔,๙๗๓ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ค่ายทหาร และบ้านเรือนของ
ประชาชน อาชีพหลักของชุมชนคือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
        ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ ๘๕ ประกอบ
อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๙๙.๙๕ นับถือ ศาสนาพุทธ รายได้เฉลี่ยต่อปี ๔๖,๐๘๐ บาท 
         ๓)โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 โอกาส 
    โอกาสของ โรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์สงครามเก้าทัพ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ท าให้สะดวกในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกได้  อีกท้ังยังอยู่ในเขตปกครองท้องถิ่น      ถึง ๒ ส่วน คือ 
เทศบาลต าบลลาดหญ้า และองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการศึกษาเช่น
การได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า จัดซื้อเครื่องดนตรีเพ่ือได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังอยู่ใน
ความดูแลอุปถัมภ์จากวัดทุ่งลาดหญ้า ที่ส่งครูพระมาสอนวิชาศีลธรรม   และอบรมคุณธรรมจรยิธรรมให้แก่นักเรียน และยังได้รบั
การสนับสนุนชว่ยเรื่องทุนต่างๆ ที่น ามาพัฒนาโรงเรยีนได้ และเนื่องจากโรงเรียนอยู่ใกล้กับกองพลทหารราบที่ ๙ จึงได้รับการ
ดูแลในเรื่อง การพัฒนา ด้านสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่าง ๆ โดยอาศัยกาลังพลจากกองพลทหารราบที่ ๙   ส่วนข้อจากัดของ
โรงเรียนคือการขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในด้านกาลังทรัพย์มีน้อย เนื่องจากความยากจนท าให้ โรงเรียน
ต้องพ่ึงตนเอง      และหางบนอก มาสนับสนุนเท่าที่ก าลังความสามารถจะท าได้ 
 ข้อจ ากัด 
  การได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองในด้านก าลังทรัพย์มีน้อย เนื่องจาก
ผู้ปกครองนักเรียนมากกว่า ๗๐ % ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และมีฐานะยากจน ท าให้โรงเรียนต้องพ่ึงพาตนเองในด้าน
งบประมาณ เพื่อมาสนับสนุนการจัดการศึกษาตามก าลังความสามารถเท่าท่ีจะท าได้ 

๖. แหล่งเรียนรู้และการใช้ 
๑) ห้องสมุดมีขนาด  ๑๖๐  ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ๘,๗๒๗ เล่ม การสืบค้นหนังสือ 

และการยืม - คืนใช้ระบบ PLS จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา ๒๕๖๔  คิดเป็น ๕๑๓ คน/วัน สถิติ
นักเรียนใช้บริการห้องสมุดสูงสุด เดือนพฤศจิกายน  ต่ าสุด  เดือนมิถุนายน 

     ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           จ านวน   ๒   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   ๔   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการทางภาษา          จ านวน   ๑   หอ้ง 

ห้องสืบค้นข้อมูล      จ านวน   ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ นาฏศิลป์    จ านวน   ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ศิลปศึกษา   จ านวน   ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ดนตรีไทย   จ านวน   ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการ ดนตรีสากล   จ านวน   ๑   ห้อง 
ห้องจริยธรรม     จ านวน   ๑   ห้อง 
ธนาคารโรงเรียน    จ านวน   ๑   หลัง 
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  ๓) คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๑๕๗  เครื่อง 
             ประเภทการเชื่อมต่อ  (  ) ADSL    (  ) ใยแก้วน าแสง (  ) Sattlelite  (  ) อื่น ๆ 
             ความเร็วอินเทอร์เน็ต (  ) ๑๐๐Mbps  ( ) ๕๐๐Mbps ( ) 1000Mbps  (  ) อ่ืนๆ 
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน     จ านวน  ๙๙  เครื่อง 
    ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน   ๓๐  เครื่อง 
    ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    จ านวน  ๒๘  เครื่อง 
  จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เฉลี่ย ๕๕๐คน/วัน คิดเปน็ร้อยละ  
๗๑.๔๒  ของนักเรียนทั้งหมด ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  ๙๙   เครื่อง 
  ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
ห้องแนะแนว 
ลานกีฬา 
ห้องสืบค้นข้อมูล 
ห้องสมุดโรงเรียน 

๑๑๖  ครั้ง 
๑๓๖ ครั้ง 
๑๐๖ ครั้ง 
๒๓๔๔ ครั้ง 

            
๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
สถิติการใช้(จ านวนครั้ง/ปี) 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. วัดทุ่งลาดหญ้า  
2. เขาชนไก่  
3. วัดกาญจนบุรีเก่า  
4. อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ  
๕.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติต าบลลาดหญ้า 

30 
3 
1 
1  

๓๗ 
  
 ๗) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
พระครูสิทธิกิจจานุวัตร (ประเสริฐ อติเมโธ)  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า ผู้มีความเชื่ยวชาญด้านศาสนา 

การสอน การบรรยายธรรม 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น ๖ กลุ่มงาน ได้แก่  
๑.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ๒.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
๓.กลุ่มบริหารงบประมาณ  ๔.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
๕.กลุ่มนโยบายและแผน   ๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารนโยบาย
และแผน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่ม 
-กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
-งานทะเบียน
วัดผล 
-งานพัฒนา
หลักสูตร 
-งานวิจัย 
-งานแนะแนว 
-งานห้องสมุด 

-งานปกครองและ
กิจการนักเรียน 
-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
-งานส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

-งานอาคารสถานที่ 
-งานสวัสดิการ 
-งานโสตทัศนูปกรณ ์
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานโภชนาการ 
-งานอนามัย 
-งานสัมพันธ์ชุมชน 

-งานการเงิน 
-งานพัสดุ 
-งานสารบัญ 
-งานตรวจสอบ
ภายใน 

-งานแผนงาน 
-งานสารสนเทศ 
-งานเทคโนโลยี 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-งานบุคลากร 

 

ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ โดยก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย การพัฒนา
ไว้ดังนี้  

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ 
 

สมาคมนักเรียนเก่า 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

สภานักเรียน 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ไอซีท ี 
พันธกิจ (Mision) 

๑.พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
๓.พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 
๔.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล 
๕.พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้ 
๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์  (Goals) 
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันนักเรียนทุกคน

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ  ปลอดจากสิ่งเสพติด
ด ารงชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีความสุขผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้มีนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้จัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
โรงเรียนกับชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการศึกษาร่วมกัน 
อัตลักษณ์ 

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา 
เอกลักษณ์ 

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่ร าเพย 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดาเนินชีวิตด้วยดีในประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและ จิตส านึก 
ในความเป็นไทย  
๑.๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม ความ 
ต้องการของนักเรียน 
๑.๔  พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน ศิลปะ   
ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
๑.๕  นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การท างานและผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
            กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
            ๒.๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            ๒.๒  พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
            ๒.๓  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  
            ๒.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

๒.๕  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
  กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
  ๓.๑  เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา  
  ๓.๒  พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 

๓.๓  โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามที่มี  
๓.๔  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  
๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรอ่ืน ๆ 
๔.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๔.๓ เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตร  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการทบทวน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 25๕๑ เพ่ือพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 25๖๐ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย และข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1๒  
( พ.ศ.25๖0 –25๖4 ) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดมุ่งหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี ตลอดจนเกณฑ์การวัดประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับ โดยเปิด
โอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและในปี พ.ศ.256๐ ได้ปรับมาตรฐาน ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทางโรงเรียนจึงด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
ในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  

ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ใช้หลักสูตร โรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
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สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตามความถนัด ความสามารถความสนใจ ธรรมชาต ิ

และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมทางวิชาการ วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ขนบธรรมเนียมประเพณี การกีฬา ทัศนศึกษา กิจกรรมตามหลักสูตร โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และ
กิจกรรมชุมนุมซึ่งมุ่งเน้นด้านอาชีพ ให้นักเรียน มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด รักสะอาด และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี กิจกรรม 
ทัศนศึกษา กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
 
การวัดและประเมินผล  

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
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ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและสามที่ผ่านมา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสอง) 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

    
    

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

    

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด                
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                   
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดขอบ
และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเน้น 

    

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง  และการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

    

   
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08   
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง         ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการท างาน รักการท างาน และรู้จักการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
ด้านครู 
 ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ เปูาหมายการจัดการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้านผู้บริหาร 
 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการมุ่งมั่นในการบริหาร เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เรียน 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
ด้านครู 
ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรให้ความส าคัญในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน น าผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 
ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรมีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปร่งใส มีบุคคลหลายฝุายร่วมรับรู้ จัดระบบ กลไก และ
มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวงอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
ด้านผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
สร้างสรรค์ให้มากขึ้น โดยรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมท างานของผู้เรียนให้ครูเป็นพ่ีเลี้ยงเสนอแนะให้ความคิดเห็นในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการท าโครงงานรายงาน กิจกรรมที่หลากหลาย สรุปความรู้
ที่ได้รับมาด้วยตนเอง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น 
 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา ด้วยการจัดท าแบบฝึกและแบบทดสอบที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับแบบทดสอบ O-NET เป็นแบบฝึกและแบบทดสอบประเภทน าไปใช้ การวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ จัด
ให้มีการทดสอบความรู้พ้ืนฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือทราบและแก้ไขจุดที่เป็นปัญหา จัดให้ผู้เรียนได้ท าแบบฝึกและ
แบบทดสอบอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและให้อ่านทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งมีการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การมีสื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย
ขึ้น และมีการแข่งขันจะท าให้ผู้เรียนเร่งพัฒนาตนเอง สถานศึกษาควรปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด และ
ห้องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัดส่วน จัดระบบหนังสือ จ านวนหนังสือในห้องสมุดและจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้เรียนตลอดจนการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นสถานศึกษาและครูควร
จัดกิจกรรมจูงใจให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุด จัด
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กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่องที่สนใจในเชิงลึก กิจกรรมท าหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรม
บรรณารักษ์น้อย มอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงาน รายงานอย่างสม่ าเสมอ 
ด้านครู 
 ครูผู้สอนควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการให้
ความส าคัญกับการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาหาความรู้จากเอกสารวิชาการ คู่มือ สื่อเทคโนโลยี ประชม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเป็นประจ า รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ สถานศึกษาควรจัดโครงการในการพัฒนาครูทุกคนทุกกลุ่มสาระให้จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และปรับปรุงระบบการนิเทศการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม น าผลมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ได้ โดยก าหนดรูปแบบการนิเทศ การบันทึกผล การน าผลไปปรับปรุง ติดตามประเมินผลการปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ด้านผู้บริหาร 
 สถานศึกษาควรด าเนินการจัดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา ให้ครอบคลุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรที่เป็นสาระภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ใน
ทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ในชุมชนใกล้เคียงเพ่ือการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เกิดประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบสาม) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน - - - 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.44 ดีมาก 
    1.1 ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
          รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

5.00 4.61 ดีมาก 

    1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ 5.00 4.83 ดีมาก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.50 ดีมาก 
    2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 4.00 3.74 ดีมาก 
    2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 4.00 3.91 ดีมาก 
    2.3 ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2.00 1.85 ดีมาก 
3. ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.80 ดี 
    3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 4.28 ดี 
    3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและ
นอก สถานศึกษา 

5.00 4.52 ดีมาก 

4. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.19 ดีมาก 
      4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด 5.00 4.35 ดี 
      4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม  5.00 4.84 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  - - 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.62 พอใช้ 
    5.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.26 พอใช้ 

    5.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.12 พอใช้ 

    5.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.11 พอใช้ 

    5.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.14 พอใช้ 

    5.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 1.39 พอใช้ 

    5.6 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          ในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖  

2.50 1.33 พอใช้ 

    5.7 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ  และเทคโนโลยีในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 
 

2.50 1.37 พอใช้ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ าหนัก คะแนน ระดับ
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(คะแนน) ที่ได้ คุณภาพ 
    5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับชั้น ม.๓ และ ม. ๖ 

2.50 0.90 ต้องปรับปรุง 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 
     6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา 5.00 4.00 ดี 
     6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 5.00 4.00 ดี 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
    7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร  สถานศึกษา 

2.00 1.50  

    7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1.00 1.00  
    7.3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม 2.00 2.00  
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 3.55 พอใช้ 

     8.1 เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ   ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 

2.50 2.30  

     8.2 เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ พัฒนาการของระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.50 1.25  

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 10.00   
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 10.00 - - 
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 82.60 ดี 
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป          ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี ้        ใช่      ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่       ไม่ใช่ 
 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ของ  สมศ 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ 
4.00 ต่อปี ตามที่ต้นสังกัดก าหนด โดยเน้นสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกาต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ควรเน้นกระบวนการสื่อความหมายทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควรเน้นกระบวนการคิดาหาเหตุผลเชิงตรรกะ การน าความรู้และ
วิธีการทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรเน้นการทดลอง การสืบค้นข้อมูล การ
วิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรเน้นกระบวนการเชิงระบบ ฝึก
ปฏิบัติจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ควรเน้นการปฏิบัติจริง และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้น
กระบวนการเชิงระบบ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  1) สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันให้เป็นระบบ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการเรียนรู้แบบ Block Course การ
จัดการเรียนรู้แบบ OGOP เป็นต้น และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
  2) สถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียน โดยเฉพาะข้อสอบปลายภาคให้ได้มาตรฐาน มี
อ านาจจ าแนก มีความเที่ยง ความตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ก าหนดในหลักสูตรโดยการร่วมมือกับ
สถานศึกษาเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง และการสนับสนุนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 และใช้
เป็นข้อสอบมาตรฐานเช่นเดียวกับสถานศึกษาในเครือสังฆมณฑล 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) สถานศึกษาควรน าผลการอบรม ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และผลประเมินแบบวัด แบบทดสอบมาใช้ในการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2) ครูควรจัดเตรียมและใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา น าผลการประเมินมาใช้
พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ศึกษา วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สื่อและการจัดการเรียนการ
สอน 
 4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝุายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเปูาหมายส่วนบุคคลเป็น
เปูาหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เปูาหมายของกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหาร และเปูาหมายของสถานศึกษา
ตามล าดับ เพ่ือความเป็นเอกภาพและลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน 
  2) สถานศึกษาควรน าตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษามาก าหนดเป็นเปูาหมายของโครงการ และน าเกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งชี้ในมาตรฐานนั้น ๆ มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมก าหนดค่าเปูาหมาย ให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในปี  ต่าง ๆ พร้อมก าหนด
วิธีการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงานที่เหมาะสมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ เพ่ือให้บรรลุ
ตามเปูาหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 
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ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานในภาพรวม 1 ปี นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี 
(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษาจัดท าโครงการคุณธรรม “ภารกิจจิตอาสา” ซึ่งมีกิจกรรมย่อยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์อย่างหลากหลาย สม่ าเสมอ โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น วัดทุ่งลาดหญ้า วุฒิสภา และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสาเป็นอัต
ลักษณ์แล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาท้องวัยใสและปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ด้วย   
 
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
สภาพปัญหา 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนที่อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดมากนัก ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งหน้า
ไปเรียนในโรงเรียนประจ าจังหวัดเด็กนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ความพร้อมในด้านต่างๆ ถ้า เทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่อาจเทียบกันได้ แต่ทางโรงเรียนก็พยายาม  ที่จะพัฒนาโรงเรียน ให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านตาม
ศักยภาพความพร้อมของทางโรงเรียน 
จุดเด่น 

1. ผู้บริหาร และ ครูของ มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด บุคลากรทุกฝุายมีการท างานแบบ  มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน 
          2. โรงเรียนมีชุมชน มีเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์  ที่เข้มแข็ง สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทุกด้าน ทั้งด้าน
ก าลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9 ที่มาช่วยปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของโรงเรียน    ให้มีความสวยงาม   
จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษา 
  1.   การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาหลักๆ เช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ควรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนาตาม
มาตราฐานระดับการศึกษา โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ดังนี้ 

แผนพัฒนาบุคลากร 
- โรงเรียนมีแผนการพัฒนาครูอาจารย์โดยการจัดอบรมครูเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ 

การบูรณาการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุก ๆ รายวิชา 
- การสอนแบบ active learning 
- การสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในแต่ละรายวิชา 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- การสอนด้วยสื่อทางคอมพิวเตอร์ 
- แผนการจัดหาทรัพยากร 
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โรงเรียนจัดท าโครงการขอความช่วยเหลือจากชุมชน สังคมและหน่วยงานอื่นจัดหางบประมาณมาพัฒนาโรงเรียน 
ดังนี้ 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 
- ปรับปรุงถนนโดยรอบโรงเรียน 
- ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
- จัดสร้างอาคารเรียนใหม่เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
- จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนก าหนดระบบการนิเทศ การก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร อย่าง

จริงจังและต่อเนื่อง โรงเรียนก าหนดให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่สอน และต้องจัดการสอน
โดยใช้เทคนิคการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย และต้องมีการรายงานสรุปผล การตรวจสอบแผนการสอน
เป็นระยะ จากแผนที่ได้วางไว้นั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหาร,นักเรียน และผู้ปกครอง
ทุกคนได้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักเรียนมาก
ที่สุด 
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บทที ่2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี มีจิตอาสา ก้าวหน้า ไอซีท ี 
 
พันธกิจ (Mision) 

๑.พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
๓.พัฒนา คุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 
๔.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่ดี รองรับสู่มาตรฐานสากล 
๕.พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และแหล่งเรียนรู้ 
๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์  (Goals) 

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันนักเรียนทุกคน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ  ปลอดจากสิ่งเสพติด
ด ารงชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีความสุขผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้มีนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้จัดการเรียนการสอน และมีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
โรงเรียนกับชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีในการบริหารการศึกษาร่วมกัน 
 
อัตลักษณ์ 

กิจกรรมเด่น เน้นจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ 

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ศักดิ์ศรีลูกแม่ร าเพย 
 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดาเนินชีวิตด้วยดีในประชาคมอาเซียน  
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กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
๑.๒ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและ จิตส านึก 
ในความเป็นไทย  
๑.๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม ความ 
ต้องการของนักเรียน 
๑.๔  พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพและศักยภาพด้าน ศิลปะ   
ดนตรี กีฬาและมีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
๑.๕  นักเรียนมีทักษะด้านการคิด การสื่อสาร การเรียนรู้ การท างานและผลิตงานอย่าง สร้างสรรค์ พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา 
            กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
            ๒.๑  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            ๒.๒  พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
            ๒.๓  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  
            ๒.๔   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนานักเรียน อย่างต่อเนื่อง 

๒.๕  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ 
  กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่ 
  ๓.๑  เสริมสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการประกัน คุณภาพทางการศึกษา  
  ๓.๒  พัฒนางานสารสนเทศเพ่ือระบบบริหารจัดการศึกษา 

๓.๓  โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามที่มี  
๓.๔  พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน ได้แก่  
๔.๑  ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ
องค์กรอ่ืน ๆ 
๔.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
๔.๓ เสริมสร้างเครือข่ายบุคคล องค์กร และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย พระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายจุดเน้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ดังนี้ 
1. พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด้านการศึกษา พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 

1. มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง 
- มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
- ยึดมั่นในศาสนา 
- มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
- ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
- ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ 
- เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 
สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
- การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน และ มีงานท าใที่สุด 
- ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 

4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 
- การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
- ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี 
- การเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ 
ประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

 
 
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
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ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
1.2 การพัฒนาศักยภาพในการปูองกันประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหาร และภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
1.3 บูรณาการความร่วมมือกับต่างประเทศที่เอ้ือให้เกิดความม่ันคงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ปูองกันภัยคุกคาม 
ข้ามชาติ และคุณภาพชีวิตของคนในชาติ 
1.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล 
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงให้สอดคล้องกันแผนงานพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน และร่วม 
พัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายดังนี้ 
2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ 
2.3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.4 การวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีเป้าหมายดังนี้ 
3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (Transformation of Culture) เพ่ือสร้างคนไทย ที่มีคุณภาพ  
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
3.4 การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
3.6 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมายดังนี้ 
4.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่มใน 
สังคม 
4.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.4 การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้ 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้มีประสิทธิภาพใน 25 ลุ่มน้ าทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน 
5.3 พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
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5.4 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5 ร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.6 ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั มีเป้าหมายดังนี้ 
6.1 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
6.2 การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ และมีความเป็น 
มืออาชีพ 
6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

3. นโยบายรัฐบาล 
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

25 กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศ
ในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
นโยบายหลัก 12 ด้าน 

1. การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพ
กฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี  

โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึง
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา ตาม

ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่ง
ต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดูการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
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เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน ให้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ี
เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต และพัฒนา
คร ูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย 
กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มาก
ขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคตและเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม
ที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน__ 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
ส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยาย
ผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น 
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้ง
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูง
วัย 
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8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยน
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาจัดระบบโรงเรียน
พ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถ แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด
และประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้าน
กีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ  ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิต ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือ
เลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษา
และการด ารงชีวิต 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครฐั 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบ
การขนส่งสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเร่แผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้านอาหารริมถนน ท าให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
แก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ 
การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน โดยครอบคลุมไปถึงการฉ้อโกงหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให้
สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมปรับปรุงระบบที่ดินท ากินให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงได้ จัดท าแนวทางการก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมาะสมลดอุปสรรคในธุรกิจ
ประมงพาณิชย์และประมงชายฝั่งรวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้าน โดยยังต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ด้านการประมง
ขององค์กรระหว่างประเทศ 
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
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5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้
มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ในทุกต าบลส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษา สู่สาธารณะเชื่อมโยง
ระบบการศึกษา กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย 
เพ่ือปูองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการพัฒนา ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ด ีมีจิต 
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี 
การพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้าการ
บริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 
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เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ 
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของ 
นานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ มีส่วนร่วม 
จากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ 

โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มีวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ ผนึกก าลัง 
มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

 
เป้าหมายด้านผู้เรียน 

เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

1. 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
2. 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and  
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ 
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ 
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน 
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ 
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
(Compassion) 

 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 

เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย 53 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 
3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย  
(Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
(Relevancy) 
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ยุทธศาสตร์ 
การที่แผนการศึกษาแห่งชาติจะบรรลุผลตามวิสัยทัศน์และเปูาหมายการจัดการศึกษาได้นั้น จ าเป็นต้องก าหนด

ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมาย ดังนี้ 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้ 
    อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศ มีเปูาหมาย ดังนี้ 

1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ 3. การ 
วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเปูาหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  

และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง มีคุณภาพและ 

มาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ 

เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
7. คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการ

บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม 
และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมาย ดังนี้ 

1. โครงสร้างบทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 

สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และ

ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการ
ด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วง
วัย ดังนี้ 
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หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น 
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับ
ซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการ
จัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท า
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหาร
จัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือ
คุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
๑. จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิง

รุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
๒. ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของ

กลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลง
มือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

 
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 

๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูง
วัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

๓. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

๔. พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 

๕. พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

๖. พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 

เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
๒. เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม

ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
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๓. ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย 
เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามใน
การต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๑. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและ
ตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๒. สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๑. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
๒. ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
๓. ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

๑. ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

๒. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนนิงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

๓. สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องค์การ 
๖. สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
๗. จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
๘. ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ

โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมาใช้ใน
การวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความ
ซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ 
โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการ
นโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

7. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25-26  กรกฎาคม 
2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 
 
พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ)กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล ในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
นโยบายที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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บทที ่3 
ประมาณการรายจ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เอกสารหมายเลข 1 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

ประเภทเงิน  อุดหนุนท่ัวไป 
รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ /  

กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรยีนเทพศริินทร์ลาดหญา้ กาญจนบรุ ี

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา งบอุดหนุน 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่

เงินท่ีได้รับจดัสรรจากงบ 2565 3,127,200.00      
ยอดคงเหลือจากงบ 2564 2,041,035.70      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,168,235.70      

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

1 โครงการเทพฯ เป็นหนึ่ง 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 เชียร์และแปรอักษร 46,500  ครูนริศศา อนุมัติ 

2 DS Network 30,000  ครูศิวพร อนุมัติ 

3 กรรมการนักเรยีน  30,000  ครูวรรณญากร อนุมัติ 

4 knowledge   30,000  ครูวรรณญากร อนุมัติ 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
งานวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูพิชานันท์ 
  

1 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

 20,000  ครูวาสนา อนุมัติ 

2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             20,000  ครูสุภาพร อนุมัติ 

3 ส่งเสริมความสามารถและทักษะวชิาการ
ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

          100,000  ครูพิชานันท์ อนุมัติ 

4 จัดท าหลักฐานด้านการศึกษา (ซื้อ ปพ.
1,2,3) 

            10,000  ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

5 นิเทศภายในและภายนอกโรงเรียนโดย
กระบวนการ Coaching & Mentoring 

            10,000  ครูอุษณ ี อนุมัติ 

6 รับสมคัร/สอบคัดเลือก/มอบตัวนกัเรียน 
เพื่อศึกษาต่อ ม.1,ม.4 

            20,000  ครูพิชานันท์ อนุมัติ 

7 ตรวจทาน ปพ.5              3,000  ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

8 จัดท าเอกสารประจ าตัวนักเรียน  
(ม.1,ม.4) ปพ.8 

            10,000  ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน             74,000  ครูจันทร์วด ี อนุมัติ 

3 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 คุณลักษณะที่พึงม ีสร้างคนดีใหส้ังคม (ใช้
งบเรียนฟรี 15 ปี 40,000 บาท) 

                   -    ครูวรรณญากร อนุมัติ 

2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั สวมหมวกนิรภัย 
100%  (ใช้งบเรียนฟร ี15 ปี 5,000 บาท) 

                   -    ครูจรัญ อนุมัติ 

3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
(ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท) 

                   -    ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 
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4 โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รองยศวัฒน์ 

1 โรงเรียนมาตรฐานสากล             30,000  รองยศวัฒน์ อนุมัติ 

5 โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสรุัชต ์

1 พัฒนาระบบงานส านักงาน 4,000 ครูสุรัชต์ อนุมัติ 

2 การประเมินและจัดท ารายงานผลกร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 

             5,000  ครูสุรัชต์ อนุมัติ 

3 รองรับการประเมินภายนอก              5,000  ครูสุรัชต์ อนุมัติ 

6 โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาวด ี

1 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ผล
การทดสอบระดับชาติเป็นฐาน 

5,000 ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

2 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขยีน 

             3,000  ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

3 พัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

-  ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

7 โครงการร าเพยบานสืบ
สานเกียรติภมู ิ
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาวด ี

1 ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร 14,000 ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

2 รับใบประกาศนยีบัตร             14,000  ครูสุภาวด ี อนุมัติ 

8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา 
การมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาพร 

1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ (ทวิ
ศึกษา) (ทัศนศึกษาดูงาน + การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพ) 

            10,000  ครูสุภาพร อนุมัติ 

2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา (หลักสตูรพิเศษท่ีด าเนินการ 
MOU กับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ
สถานศึกษา) 

            60,000  ครูสุภาพร อนุมัติ 

9 โครงการพัฒนาคณุภาพ
กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูศิวพร 

1 พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ    (สอน สอบ ฝึก ฝึกซ้อม
นักเรียนแข่งขัน) บริหารจัดการระบบ
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู ้

40,000 ครูศิวพร  
ครูเกิดสิริ 

อนุมัติ 

2 พัฒนาศักยภาพนักเรยีนห้องเรียนพิเศษ
ด้านเทคโนโลย ี
 
 
 

            20,000  ครูศิวพร อนุมัติ 



41 
 

10 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูฐิติโชต 

1 วันภาษาไทยแห่งชาต ิ             15,000  ครูฐิติโชต อนุมัติ 

2 ส่งเสริมการอ่านและการเขียน             20,000  ครูฐิติโชต อนุมัติ 

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

            20,000  ครูฐิติโชต อนุมัติ 

11 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสภุาพร 

1 สัปดาห์คณิตศาสตร ์             30,000  ครกูลุ่มสาระ อนุมัติ 

2 พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน ด้านคณติศาสตร ์             15,000  ครกูลุ่มสาระ อนุมัติ 

3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

            20,000  ครกูลุ่มสาระ อนุมัติ 

4 ส่งเสริมผูเ้รียนด้านคณิตศาสตร์และ
ศิลปหัตถกรรม 

            30,000  ครกูลุ่มสาระ อนุมัติ 

5 พัฒนาศักยภาพห้องเรียนพเิศษ             30,000  ครกูลุ่มสาระ อนุมัติ 

6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

                   -    ครกูลุ่มสาระ อนุมัติ 

12 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสาลิน ี

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  

            20,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

2 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนด้านความ
ประพฤติดีและจติรสาธารณะ 

            10,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

3 แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี             10,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

13 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูวาสนา 

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่มกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

            20,000  ครูวาสนา อนุมัติ 

2 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ             20,000  ครูวาสนา อนุมัติ 

3 เสรมิสร้างศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร ์

            40,000  ครูวาสนา อนุมัติ 

4 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตรน์ักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 

            30,000  ครูวาสนา อนุมัติ 

14 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา      
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวราภรณ ์

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศกึษา 

            60,000  ครูวราภรณ์ อนุมัติ 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ( ใช้งบเรียน
ฟรี 15 ปี 100,000 บาท ) 

                   -    ครูวราภรณ์ อนุมัติ 

15 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูจันทร์วด ี

1 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนทางด้านดนตร ี             30,000  ครูสุบิน อนุมัติ 

2 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนทางด้านทัศนศิลป ์             20,000  ครูเพ็ญนภา อนุมัติ 

3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนทางด้านนาฏศิลป ์             50,000  ครูจันทร์วด ี อนุมัติ 

4 ประดิษฐ์ศริาภรณ ์(ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี 
40,000 บาท ) 

                   -    ครูจันทร์วด ี อนุมัติ 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

            20,000  ครูเพ็ญนภา อนุมัติ 
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16 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูเอมิกา 

1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

            20,000  ครูเอมิกา อนุมัติ 

2 พัฒนาฝึกทักษะปฏิบัติงานช่างพื้นฐาน             20,000  ครูเอมิกา อนุมัติ 

3 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านงานอาชีพ             10,000  ครูเอมิกา อนุมัติ 

17 โครงการยกระดับ
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูอิสรยิาภรณ ์

1 ส่งเสริมความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

             7,000  ครูอิสริยาภรณ์ อนุมัติ 

2 ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนในด้านภาษาจีน             10,000  ครูอัญชิษฐา อนุมัติ 

3 DSL languages challenge              7,000  ครูขนิษฐา อนุมัติ 

4 Chirstmas Day             10,000  ครูเนตรดาว อนุมัติ 

5 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษห้องเรียน
พิเศษ 

            30,000  ครูอุษณ ี อนุมัติ 

6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่อ/นวัฒกรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

            20,000  ครูอิสริยาภรณ์ อนุมัติ 

18 โครงการพัฒนางาน
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสรยา 

1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบงานห้องสมุด
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 

            20,000  ครูสรยา อนุมัติ 

2 จัดหาสื่อ หนังสือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

            30,000  ครูสรยา อนุมัติ 

3 สัปดาห์ห้องสมุด             10,000  ครูสรยา อนุมัติ 

4 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน             10,000  ครูสรยา อนุมัติ 

19 ส่งเสริมและพัฒนางาน
แนะแนว 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูอัปสร 

1 แนะแนวสัญจร             15,000  ครูอัปสร อนุมัติ 

2 พัฒนาส านักงานแนะแนว              5,000  ครูอัปสร อนุมัติ 

3 การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  - ครูอัปสร อนุมัติ 

20 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง             
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสุทธิพงษ ์

1 สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            10,000  ครูสุทธิพงษ์ อนุมัติ 

21 โครงการโรงเรยีนวิถี
พุทธ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสาลิน ี

1 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (ใช้เงิน
เรียนฟรี 15 ปี 45,000 บาท ) 

                   -    ครูสาลินี อนุมัติ 

2 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (ใช้เงิน
เรียนฟรี 15 ปี 45,000 บาท ) 

                   -    ครูสาลินี อนุมัติ 

3 ท าปูายโรงเรียนวิถีพุทธ              3,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

4 การจัดท าปูายพุทธสุภาษิต วาทะธรรม พระ
ราชด ารสั 

             3,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 
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5 การจัดท าเอกสารบทสวดมนต ์              2,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

6 การจัดท าสมุดบันทึกความด ี              2,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

22 โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูณัฐฐินีย ์

1 ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม,จิตอาสา             22,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

อบรมนักเรยีนแกนน า                    -    ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

อบรมครูแกนน า                    -    ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

2 แผยแพรผ่ลการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

            10,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

3 ตลาดนดัคณุธรรม              5,000  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

4 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการคุณธรรม             12,500  ครูณัฐฐินีย์ อนุมัติ 

23 โครงการวันส าคัญ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสาลิน ี

1 วันพ่อแห่งชาติ             10,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

             5,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว รัชการที่ 10  

            10,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

4 วันแม่แห่งชาติ             10,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

5 วันมาฆบูชา              5,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

6 วันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา             10,000  ครูสาลินี อนุมัติ 

7 วันอาเซียน             10,000  ครูสุทธิพงษ์ อนุมัติ 

8 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม ่             25,000  ครูวรรณเลขา อนุมัติ 

9 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา             10,000  ครูอัญชิษฐา อนุมัติ 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไปและ
กิจการ
นักเรียน 

24 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมเทพศริินทร ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้วัฒนธรรม
เทพศิรินทร ์

25,000 ครูนริศศา อนุมัติ 

2 กิจกรรมวันอานันทมหิดล 5,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ 

3 กิจกรรมวันแม่ร าเพย 25,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ 

4 วันปิยมหาราช 2,500 ครูวรรณญากร อนุมัติ 

5 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 35,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ 

25 โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)              
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 
 
 
 

1 กิจกรรม ปปช สพฐ น้อย ปปช สพฐ ชุมชน 
จัดอบรมกลุ่มนักเรียนแกนน า กิจกรรม
บริษัทสร้างการด ี

40,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ 
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26 โครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข        
                   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 อบรมนักเรยีนแกนน าห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

55,000 ครูวรรณญากร อนุมัติ 

27 โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 กิจกรรมการให้ก าลังใจครอบครัวนักเรียนท่ี
มีภาวะยากล าบาก 

20,000 ครูวรรณเลขา อนุมัติ 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 37,500 ครูสริตา อนุมัติ 

3 กิจกรรมจดัหาสื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 

            20,000  ครูสริตา อนุมัติ 

4  กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

36,300 ครูสริตา อนุมัติ 

5 กิจกรรมส่งเสริม แก้ไข และพัฒนานักเรียน              40,000  ครูสริตา อนุมัติ 

6 เด็กไทยไมไ่รส้ัญชาต ิ(การประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม ส าหรับนักเรียนทีด่้อยโอกาส ท่ี
ไม่อยู่ในทะเบยีนราษฎร ) 

            10,000  ครูวรรณญากร อนุมัติ 

28 โครงการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี ่   
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูอารีพร 

1 จัดปูายประชาสมัพันธ์ และของรางวัล
กิจกรรมการประกวดการงดสูบบหุรี ่

10,000 ครูอารีพร อนุมัติ 

2 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 4,000 ครูสมใจ อนุมัติ 

29 พัฒนาอาคารสถานท่ี
และปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูรัชน ี

1 ซ่อมแซมอาคารเรยีน (ซ่อมหลังคา , ประตู 
, หน้าต่าง , กระดาน) 

            60,000  นางรัชน ี อนุมัติ 

2 ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน 15,000 นางรัชน ี อนุมัติ 

3 ซ่อมแซมบ้านพักคร ู             50,000  นางรัชน ี อนุมัติ 

4 ปรับปรุงระบบไฟฟูาและน้ าประปา             50,000  นายจรัญ อนุมัติ 

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด             60,000  นางรัชน ี อนุมัติ 

6 ประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องใน
วันส าคัญต่างๆ 

            10,000  นางรัชน ี อนุมัติ 

7 ปรับภูมิทัศนส์วนหย่อมหน้าอาคารเรียน
และบรเิวณต่างๆ 

            40,000  รองยศวัฒน์ อนุมัติ 

30 โครงการโรงเรยีนปลอด
ขยะ (Zero Waste 
School ) 
                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูรัชน ี
 
 

1 สร้างหลังคาที่ตั้งถังขยะและปาูยรณรงค์การ
แยกขยะก่อนท้ิง 

            20,000  นางรัชน ี อนุมัติ 
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31 โครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ครูรัชน ี

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

            40,000  นางรัชน ี อนุมัติ 

32 โครงการพัฒนางาน
โสตทัศนูปกรณ ์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูจรญั 

2 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ ์             20,000  ครูจรัญ อนุมัติ 

33 โครงการพัฒนาส่งเสริม
สุขภาพ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูสมใจ 

1 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล             10,000  ครูสมใจ อนุมัติ 

2 รณรงค์วันเอดสโ์ลก              4,000  ครูสมใจ อนุมัติ 

3 พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล              4,000  ครูสมใจ อนุมัติ 

4 การด าเนินงานตามมาตรการโควดิ19 (เงิน
เรียนฟรี 15 ปี พัฒนาผู้เรยีน 150,000 
บาท) 

                   -    ครูสมใจ อนุมัติ 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

34 โครงการเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรและพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูศิวพร 

1 กิจกรรมการศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน (ศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค )   

            10,000  ครูสริตา อนุมัติ 

2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มพัฒนาผู้เรยีน
และกิจการนักเรยีน 

          100,000  ครูศิวพร อนุมัติ 

3  กิจกรรมอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          400,000  ครูศิวพร อนุมัติ 

4 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 

            50,000  ครูศิวพร อนุมัติ 

5 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
บุคคล 

            30,000  ครูขนิษฐา อนุมัติ 

35 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์
ชุมชน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูศิวพร 

1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

14,000 ครูขนิษฐา อนุมัติ 

2 ร่วมกิจกรรมชุมชน 50,000 ครูศิวพร อนุมัติ 

3 ร่วมกิจกรรมเทพ ฯ เป็นหนึ่ง 30,000 รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี  5,000 
บาท) 
 
 
 
 
 
 

                   -    ครูเงาแข อนุมัติ 
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งานบริหาร
จัดการ
ผู้บริหาร 

36 พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

1 บริหารจดัการพิเศษ 1  ส่งเสรมิศกัยภาพ
ด้านสถานศึกษา 

          800,000  ผอ. อนุมัติ 

ก าหนด ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษา 

                   -    ผอ. อนุมัติ 

พัฒนาระบบบริหารจดัการคณุภาพ
การศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 

                   -    ผอ. อนุมัติ 

การด าเนินการก ากับตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโดยใช้วงจรคณุภาพ 

                   -    ผอ. อนุมัติ 

ส่งเสริม สนับสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

                   -    ผอ. อนุมัติ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม 
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน ภายนอกหอ้งเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

                   -    รองฯยศวัฒน์ อนุมัติ 

ส่งเสริมให้ครูและบคุลากรได้พัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

                   -    รองฯศิริรัตนา อนุมัติ 

2 บริหารจดัการพิเศษ 2 ส่งเสรมิศักยภาพ
นักเรียน 

          714,935  ผอ. อนุมัติ 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เปูาหมาย 

                   -    รองฯยศวัฒน์ อนุมัติ 

งบประมาณ 37 โครงการพัฒนาคณุภาพ
งานนโยบายและ
แผนงาน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูจรญั 

1 พัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน              5,000  ครูจรัญ อนุมัติ 

38 โครงการพัฒนาคณุภาพ
กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
รอง ฯ ศิริรัตนา 

1 พัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิงานส านกังาน
งบประมาณ การเงินการบัญชีและงานพัสด ุ

            40,000  รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

2 ค่าไฟ           500,000  รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

3 ค่าน้ ามัน           100,000  รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

4 ค่าโทรศัพท์             20,000  รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

5 ค่าเช่าสัญญาณ อินเตอรเ์น็ท             40,000  รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

6 ค่าไปรษณียากร              4,000  รองฯ ศิริรัตนา อนุมัติ 

รวม     5,168,235.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน     

รวมงบท้ังหมด     5,168,235.70      

รวมงบท่ีใช้ในโครงการและกิจกรรม     5,168,235.00      

คงเหลือรวม                0.70      
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เอกสารหมายเลข 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ประเภทเงิน เรียนฟรี 15 ปี 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ

ฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผลการ
พิจารณา งบเรียนฟรี 

15 ปี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ

ฯ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
ล าดับ

ที ่

เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2565     784,590.00  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผลการ
พิจารณา ยอดคงเหลือจากงบ 2564     628,720.05  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,413,310.05  
กลุ่ม

บริหาร
วิชาการ 

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน(กีฬาคณะสี) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูวรรณญากร 

1 แข่งขันกีฬาภายใน ท.ศ.ล. เกมส ์           55,000  ครูวรรณญากร อนุมัต ิ

2 โครงการ To be 
number one 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูนริศศา 

1 กิจกรรม Idol Kondee To Be Number One ลานกีฬา ลานดนตรี 
ลานศิลปะ ต้านยาเสพติด 

          15,000  ครูนริศศา อนุมัต ิ

3 โครงการพัฒนา
คุณภาพงานกิจรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ครูอุดมศักดิ ์
  
  
  
  

1 วันส าคัญลูกเสือ เนตรนาร ี           20,000  ครูสภุาพร อนุมัต ิ

2 เข้าค่ายลูกเสือเทพศริินทร์สมัพันธ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1          278,310  ครูสภุาพร อนุมัต ิ

3 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ช้ันมัธยศึกษาปีท่ี 2 และ 3          200,000  ครูฐิติโชต ครูอุดมศักดิ ์ อนุมัต ิ

4 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1           60,000  หัวหน้าระดับ ม.1 อนุมัต ิ

5 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           60,000  หัวหน้าระดับ ม.2 อนุมัต ิ

6 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3           60,000  หัวหน้าระดับ ม.3 อนุมัต ิ

7 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4           40,000  หัวหน้าระดับ ม.4 อนุมัต ิ

8 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5           40,000  หัวหน้าระดับ ม.5 อนุมัต ิ
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9 ทัศนศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6           40,000  หัวหน้าระดับ ม.6 อนุมัต ิ
  10 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.1 (อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ งบอุดหนุน)           45,000  ครูสาลิน ี อนุมัต ิ
  11 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ม.4 (อยู่ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ งบอุดหนุน)           45,000  ครูสาลิน ี อนุมัต ิ
  12 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั สวมหมวกนิรภัย 100%  (อยู่ในโครงการพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน งบอุดหนุน) 
            5,000  ครูจรญั อนุมัต ิ

  13 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (อยู่ในโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน งบอุดหนุน) 

5,000 ครูณัฐฐินีย ์ อนุมัต ิ

  14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน           10,000  ครูอุดมศักดิ ์ อนุมัต ิ
  15 สาธารณประโยชน์รักษาดินแดน (รด.) และจิตอาสา                   -   ครูภิรมย ์ อนุมัต ิ

  16 กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร ์          100,000  ครูจรญั อนุมัต ิ
  17 การด าเนินงานตามมาตรการโควดิ 19 (โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการอุดหนุน) 
         150,000  ครูสมใจ อนุมัต ิ

  18 ประดิษฐ์ศริาภรณ ์(อยู่ในโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ งบอุดหนุน ) 

          40,000  ครูจันทร์วด ี อนุมัต ิ

  19 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา (อยู่ในโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งบอุดหนุน ) 

         100,000  ครูวราภรณ ์ อนุมัต ิ

  20 คุณลักษณะที่พึงม ีสร้างคนดีใหส้ังคม (อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
งบอุดหนุน) 

          40,000  ครูวรรณญากร อนุมัต ิ

  21 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  (โครงการงานสัมพันธ์
ชุมชุน  อุดหนุน) 

            5,000  ครูเงาแข อนุมัต ิ

รวม   1,413,310.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบเรียนฟรี 15 ป ี    

รวมงบทั้งหมด   1,413,310.05      

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม   1,413,310.00      

คงเหลือรวม               0.05      
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เอกสารหมายเลข 3 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประเภทเงิน รายได้สถานศึกษา (คอมพิวเตอร์) 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 

รายได้สถานศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

500 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา 

กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 

โครงการ เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2565      350,000.00  

ยอดคงเหลือจากงบ 2564        19,738.47  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น      369,738.47  

กลุ่มบริหารวิชาการ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูเกดิสริิ 

กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร ์ -  ครูจรญั อนุมัต ิ

กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการปฏิบตังิานกลุ่มเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)+ค่าย Coding  

            30,000  ครูเกิดสิร ิ อนุมัต ิ

รวม         30,000.00      

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
คอมพิวเตอร์ 

500 
    

รวมงบทั้งหมด       369,738.47      
รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม         30,000.00      

คงเหลือรวม      339,738.47      
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เอกสารหมายเลข 3 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา 

รายละเอียดงาน / โครงการ / กิจกรรมตารางสรุปรายละเอียด /โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละกลุม่งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

กลุ่มงาน/
กลุ่มสาระ

ฯ 
โครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 
รายได้สถานศึกษา 

ครูจ้าง  
500 

จ้างรายวัน 
200 

ปฏิบัติการ 
200 

บริจาค  
200 

ทุนการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผลการ
พิจารณา กลุ่มงาน/

กลุ่มสาระ
ฯ 

โครงการ 
เงินที่ได้รับจัดสรรจากงบ 2565   700,000.00    280,000     280,000  280,000.00    

ยอดคงเหลือจากงบ 2564   633,726.16      12,200     188,220   75,088.54    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,333,726.16    292,200     468,220  355,088.54    

    กิจกรรมจดัจ้างครูและบคุลากร    1,333,726     292,200     468,220          

    กิจกกรมมอบทุนการศึกษานักเรยีนดี               

รวม     1,333,726     292,200     468,220                -                  -        

สรุปการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
ครูจ้าง  
500 

จ้างรายวัน
200 

ปฏิบัติการ
200 

บริจาค  
200 

ทุนการศึกษา 
    

รวมงบทั้งหมด 1,333,726.16     292,200     468,220  355,088.54                -        

รวมงบที่ใช้ในโครงการและกิจกรรม    1,333,726     292,200     468,220               -                  -        

คงเหลือรวม            0.16              -                 -    355,088.54                -        
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บทที่ 4 
 รายละเอียดงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 
 

แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...1...ชื่อโครงการ...เทพฯ เป็นหนึ่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
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               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…โครงการ...เทพฯ เป็นหนึ่ง 

ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
      1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
         -  
         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
  ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์  โครงการ “เทพฯ เป็นหนึ่ง” เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ทั่วประเทศ  อีกทั้งเป็นการสนองเจตนารมณ์
ของภาครัฐ  ในการเตรียมสถานศึกษา อันประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย ให้มีศักยภาพที่พรั่งพร้อมในการพัฒนาเยาชนเทพศิรินทร์ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
และ เตรียมความพร้อมส าหรับการจะก้าวเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘  และยืนหยัดอยู่ในสังคม
โลกได้อย่างมั่นคงสืบไป 

  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้มีการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือเครือข่าย
เทพศิรินทร์โดยการจัดกิจกรรมในโครงการได้แก่ กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร กิจกรรมเครือข่ายร าเพย (DSL 
Network) กิจกรรมผู้น าองค์กรนักเรียนเทพศิรินทร์ (กรรมการบริหารนักเรียน)  กิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนเทพศิ
รินทร์ (Knowledge) เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข ท าประโยชน์เพ่ือสังคมประเทศชาติ ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์  โครงการ “เทพฯ 
เป็นหนึ่ง”  
  

2.  วัตถุประสงค์ 
     1)  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์  ปลูกฝังความรัก  ความสามัคคีของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ทั้ง 11 แห่ง 
     2)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชุมนุมเชียร์และแปรอักษร ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการ
เชียร์และอักษร  
    3)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกของชมรม/ชุมนุม DSL Network ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การด าเนินงานด้านสื่อสารมวลชน ด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี 
   4)  เพ่ือให้กรรมการบริหารนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของตน  ในฐานะผู้น าและ
ผู้บริหารองค์กรนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5)  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้สัมผัสความรู้ในมุมมองที่กว้าง  เช่น โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี และพัฒนาการคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ 
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3.  เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ  
       1) นักเรียนแกนน าของแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 
           2) คุณครูที่ปรึกษานักเรียนในแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                     1) นักเรียนแกนน าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการ
เป็นผู้น า คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา และสามารถขยายผลให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน 
          2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีและให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรม
ของนักเรยีน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) นักเรียนมีภาวะผู้น า คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
 2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรม 
  

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …4... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 
 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานกิจกรรมใน
โครงการ เทพฯ เป็นหนึ่ง โรงเรียนใน
เครือข่ายเทพศิรินทร์ ตลอดระยะเวลา 3 
ปีที่ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องพัฒนา 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมเชียร์และแปรอักษร 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1.1.1 - 1.1.6) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.1 - 1.2.4) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5  

นักเรียนแกนน า 
35 คน 
ครู 5 คน 
 
 
 
 

46,500 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 

นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

2.2 กิจกรรมเครือข่ายร าเพย (DSL 
Network) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1.1.1 - 1.1.6) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.1 - 1.2.4) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5  
 

2.3 กิจกรรมผู้น าองค์กรนักเรียน   
เทพศิรินทร์ (กรรมการบริหารนักเรียน)   
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1.1.1 - 1.1.6) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.1 - 1.2.4) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5  
 
2.4 กิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชน   
เทพศิรินทร์ (Knowledge)  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 (1.1.1 - 1.1.6) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 (1.2.1 - 1.2.4) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5  

นักเรียนแกนน า 
15 คน 
ครู 2 คน 
 
 
 
 
 
นักเรียนแกนน า 
50 คน 
ครู 3 คน 
 
 
 
 
 
นักเรียนแกนน า 
15 คน 
ครู 2 คน 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 

 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 

นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
และคุณครฝูุาย
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดชและครูกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดชและครูกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช และครูกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....136,500....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....136,500.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนมีภาวะผู้น า คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น 

1. รายงานการด าเนินกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. นักเรียนแกนน าสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจที่มอบหมาย 
ร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองผ่าน
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
    1)  บุคคลากรของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์มีความสัมพันธ์อันดี มีความรักและสามัคคีกนั 
     2)  สมาชิกชุมนุมเชียร์และแปรอักษร ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการเชียร์และอักษร  
     3)  สมาชิกของชมรม/ชุมนุม DSL Network ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการด าเนินงานด้าน
สื่อสารมวลชน ด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี 
    4)  กรรมการบริหารนักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของตน  ในฐานะผู้น าและ
ผู้บริหารองค์กรนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5)  นักเรียนแกนน าได้สัมผัสความรู้ในมุมมองที่กว้าง  เช่น โลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี และพัฒนาการคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ 
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9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช) 

ผู้เสนอโครงการ 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
                      ลงชื่อ..................................................หวัหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
                             (..................................................) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่  2   ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิชานันท์  จันทมัด 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
               3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานส านักงานวิชาการประจ าปีงบประมาณ  
2564 ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการประเมิน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ผล
การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.00           

1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลนั้น การด าเนินงานต้อง 

เป็นไปตามระบบโดยมีปัจจัยสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  ทั้งทางด้านบุคลากรงบประมาณ สื่อการเรียน
การสอน  แหล่งการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งโรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตาม
เปูาหมาย ตัวชี้วัดและมาตรฐาน ได้จัดและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยมุ่งหวังเพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้ที่ใฝุรู้ ใฝุเรียน และพัฒนาคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ดังนั้น กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนจึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม  แต่การที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพทางการเรียนในแต่
ละสาระการเรียนสูงกว่าผู้อ่ืน  จ าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมผู้เรียนน าศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง
ออกมาน าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  การพูด  การเขียน  การจัดท าชิ้นงาน  ตลอดจนการประกวด
แข่งขันทักษะในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืน  และสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ และเพ่ือสนับสนุนให้ครูได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชาและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. เพ่ือให้ครูมีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
 3. เพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ร้อยละ 65 
  2. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  2. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียน เก่ง ดี 
มีความสุข  
 4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน  9   กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

    

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม วิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ตรวจสอบละประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน  
๒.๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ

70 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

 
 
 

ครูวาสนา 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสุภาพร 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๓ กิจกรรม ส่งเสริมความสามารถและ
ทักษะวิชาการของนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๒.๔ กิจกรรม จัดท าหลักฐานด้าน
การศึกษา  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.5 กิจกรรม รับสมัคร/สอบคัดเลือก/
มอบตัวนักเรียน เพื่อศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.6 กิจกรรม ตรวจทาน ปพ.5 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.7 กิจกรรม จัดท าเอกสารประจ าตัว
นักเรียน ม.1 , ม.4 (ปพ.8) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  

 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 

280 
 
 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

280 
 
 

 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

 
 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

 
 
 
 
 
 

1 ก.พ. 65 –  
31 มี.ค. 65 

 
 
 
 
 
 

1 ก.พ. 65 –  
16 พ.ค. 65 

 
 
 
 
 

ต.ค. 64 , เม.ย. 65 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 65 
 
 

 
 

ครูพิชานันท์ 
 
 
 
 
 
 
 

ครูสุภาวดี 
 
 
 
 
 
 
 

ครูพิชานันท์ 
 
 
 
 
 
 

ครูสุภาวดี 
 
 
 
 
 
 

ครูสุภาวดี 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.8 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
 

870 

 
 
 
 
 

74,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 ต.ค. 64 –  
30 ก.ย. 65 

 

 
 
 
 
 

ครูจันทร์วดี 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

    

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

    

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน    257,000      บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

 
รวมเงินทั้งสิ้น   257,000 บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าค่าเปูาหมายของโรงเรียน  

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเปูาหมาย
ของโรงเรียน ร้อยละ 65 

ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป  

แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 

มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 

แบบประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียนสูงกว่าค่าเปูาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. ครมูีวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และเพียงพอ 
 3. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.  ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  ต้องมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
3.  ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     
                                                                  ( นางพิชานันท์  จันทมัด ) 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
         ( นายยศวัฒน์  ทับทิม ) 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        ( นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย ) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
   ลงชื่อ  ………………………………………… หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                         ( นางพิชานันท์  จันทมัด ) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...3...ชื่อโครงการ...พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดู
จากผลการประเมินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ ดี
มาก และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
   สภาวะสังคมในปัจจุบัน ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทางวัตถุอย่าง
มากมายและรวดเร็วมาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกระตุ้น และสร้างพฤติกรรมอันไม่พ่ึงประสงค์ให้กับเยาวชน จึงเป็น
หน้าที่ส าคัญของสถาบันการศึกษาที่จะต้องพัฒนากระบวนการศึกษา การอบรม แก่เยาวชนให้รู้เท่าทันการพัฒนา
ของสังคมปัจจุบัน โรงเรียนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างเยาวชนที่ดีและเหมาะสมให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
สังคมในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษาท าให้กระบวนการพัฒนา
นักเรียน สร้างเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ เป็นก าลังหลักให้กับประเทศชาติในอนาคต  
  ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการอบรม บ่มเพาะและสั่งสอนให้กับนักเรียน
ทั้งหมดของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในปัจจุบันนี้ ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีความประพฤติไม่
เหมาะสม (ประมาณร้อยละ 10) ท าผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน ขาดวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขาดความ
มั่นใจในตัวเอง ไม่มีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่มีสุขลักษณะและสุขอนามัยที่ดี ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน กลุ่มบริหารบุคลากรและกิจการนักเรียนจึงจัดให้มี
โครงการ “พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน” ขึ้น เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างเสริม
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ คืนลูกที่ดีให้กับพ่อแม่ คืนคนดีให้สังคม  ซึ่งพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมนี้ 
นอกจากจะสร้างนักเรียนที่ดีและมีคุณภาพแล้วยังจะส่งผลถึงการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนเหล่านี้ให้ดีขึ้น
ตามมาด้วย  
 

2.  วัตถุประสงค ์
2.1  เพ่ือสร้างส านึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม  
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ในโอกาสที่เหมาะสมตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.3 เพ่ืออบรมให้นักเรียน เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จราจร มารยาทในการขับขี่และ
รู้จักวิธีการปูองกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ 
        2) ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 90 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ 
 3) คุณครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                     1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เรียนรู้การใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ในโอกาสที่เหมาะสมตามระบอบ
ประชาธิปไตย เคารพกฎ กติกา ของสังคม 
          2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่มีส่วนใน
การสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
           
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1)  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
2)  นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)  นักเรียนเรียนรู้และเคารพกฎ กติกา ของสังคม 
4)  คุณครูคอยดูแลและให้ค าแนะน านักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …3... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 
 
 

 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 คุณลักษณะที่พึงมีสร้างคนดีให้
สังคม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

2.2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย 100% 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

40,000 
 
 
 

 
 

5,000 
 
 
 
 

5,000 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 

นายจรัญ มูลจันทร์ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
นางสาวณัฐฐินีย์  
เทียนทอง 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาวณัฐฐินีย์  
เทียนทอง 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....50,000....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....50,000.... บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ดีขึ้นไป 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ  
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน และท าตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 

3. นักเรียนเรียนรู้และเคารพกฎ กติกา ของ
สังคม 

แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

4. คุณครูคอยดูแลและให้ค าแนะน านักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
2.1  นักเรียนมีพฤติกรรมทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน และสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมได้  
2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ในโอกาสที่เหมาะสมตามระบอบ
ประชาธิปไตยและสามารถปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามกฎ กติกา กฏหมายจราจร มารยาทในการ
ขับข่ีและรู้จักวิธีการปูองกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช) 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                                       (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)  
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
***************************************************************************************************************** 

โครงการที่......4........ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยศวัฒน์  ทับทิม 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
           มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
                6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
         มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
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               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                        3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                        3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็น
โรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่
เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู้ มีความสามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกล
ในระดับสากล 
          โดยการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ได้จัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังนี้ พัฒนาหลักสูตรให้เป็น หลักสูตร World-Class Standard School 
Curriculm  พัฒนาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนา
ครูผู้สอน ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสู่มาตรฐานสากล  พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพ  ดังนั้นหาก
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตร World-Class Standard School Curriculm ทางกลุ่มบริหารวิชาการ  จัดท าโครงการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
( World Citizen ) มีความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School จึงได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับเปูาหมายการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนแนวทางการ
ด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล และเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เปูาหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     2.2 เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ  
           3.1.1 ครูผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเปูาหมายของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
           3.1.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

        3.2 ด้านคุณภาพ 
          3.2.1 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 ร้อยละ 80 เป็นบุคลากรครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเปูาหมายและแนวทางการด าเนินงานใน
รูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 1 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบรหิาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วมประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 1 ต.ค.64 – 30 พ.ย. 
64 

รองยศวัฒน์ 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏิบัตกิารเกี่ยวกับ
เปูาหมายการพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน
ตามรูปแบบและเกณฑ์การประเมนิโรงเรียน
มาตรฐานสากล , ศึกษาดูงาน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1 - 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3   
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 - 4 
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
เป็นเลิศวิชาการ , สื่อสาร 2 ภาษา , ล้ าหน้าทาง
ความคิด , ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ,  
ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วมการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

30,000 1 ธ.ค. 64 – 30 
เม.ย. 65 

รองยศวัฒน์ 
บุคลากรกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ร้อยละ 80  
มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม 

 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

รองยศวัฒน์ 
บุคลากรกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 30 เม.ย. 65 – 30 
ก.ย. 65 

รองยศวัฒน์ 
บุคลากรกลุ่ม

บริหารงานวิชาการ 
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๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  30,000         บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   30,000          บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ 
เปูาหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

แบบประเมินความรู้ 
หลังการอบรม 

ร้อยละ 80 

ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

แบบประเมินความรู้ 
หลังการอบรม 

 
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     8.1 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเปูาหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     8.2 ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     

9.1  มีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ (P) 
9.2  ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ อย่างมีระบบขั้นตอน (D) 
9.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม (C) 
9.4  น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงาน 
ในโครงการในปีการศึกษาต่อไป  (A) 
    

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ       
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
  
ลงชื่อ................................................................ . 
             (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
                (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
   ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                                        (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชยั) 
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แบบเขียนโครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 
โครงการที่.......5........ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไป          กลุ่มนโยบายและแผน 

4. สนองจุดเนน้ สพฐ.  ข้อที ่

            1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
        2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
            3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
            4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            5. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

5. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 ข้อที่ 
         กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพผู้เรยีนในระดับมัธยมศึกษา เต็มตามศักยภาพและไดม้าตรฐานตาม

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานก าหนด 
             กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
         กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพ่ือ ความมั่นคงไดม้าตรฐานระดับสากลบน     
                พื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม                                  
     4.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         4.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
                         4.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รียนอยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
                 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สู่ความพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสูม่ืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 
                กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีคณุภาพ  
                กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรยีนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
                กลยุทธ์ที่ 6  สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลอืผู้เรียน โดยการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
                          4.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์     ร่วม
รับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (  /  )  โครงการต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้รับวัสดุ 
อุปกรณ์ ใช้ในการประเมิน และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อม
ทั้งเผยแพร่รายงานประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.18 

1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 

48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

ดังนั้น เพ่ือให้ตอบสนองพระราชบัญญัติดังกล่าว งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝุายบริหารวิชาการจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือด าเนินการประสานงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ฝุายเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปี
การศึกษาต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
4. เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

1.  บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ  80 
          2.  ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ  80 
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3.  บุคลากรมีความพึงพอใจต่อประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในและ 
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 80 

4.  สถานศึกษามีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ร้อยละ 80 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ตระหนักเห็นความส าคัญและ ร่วมกัน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานสถานศึกษา น าผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
   
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1.  บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
2.  บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา 
3.  จัดโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.  ใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้ตามแผนฯ 

 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…3….. กิจกรรม(เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. วางแผนการด าเนินงาน ( P )    นางสุรัชต์  รัตนชัย 
1.1 ประชุมฝุายบริหาร 
1.2 ก าหนดขอบข่ายงาน/ภาระงาน 
1.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
1.4 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

   นางสุรัชต์  รัตนชัย 

2. ขั้นด าเนินงาน (D)     
2.1 กิจกรรม ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา ประกาศค่าเปูาหมาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที ่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 

1. บุคลากรใน
โรงเรียนเทพศิริ
นทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรีมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา 
ร้อยละ  80 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุรัชต์  รัตนชัย 
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กิจกรรม/งาน เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 กิจกรรม ประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา
และจัดท ารายงานประจ าปี ปีการศึกษา 
2564 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที ่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 กิจกรรม รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที ่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
 

2.  ครู ผู้บริหาร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนา
ระบบ การ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
ร้อยละ  80 
3. บุคลากรมี
ความพึงพอใจ
ต่อประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
ประเมิน
คุณภาพภายใน
และ 
จัดท ารายงาน
ผลการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2564 ร้อยละ 
80 
4. สถานศึกษา
มีความพร้อมใน
การรองรับการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกโดย 
สมศ. ร้อยละ 
80 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

มีนาคม 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 65 

นางสุรัชต์  รัตนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุรัชต์  รัตนชัย 
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กิจกรรม/งาน เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล ( C )     
5.1 นิเทศก ากับติดตาม 
5.2 ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

  ตลอดปี
การศึกษา 

นางสุรัชต์  รัตนชัย 

4. การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา ( A )     
4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
4.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
4.3  เผยแพร่ผลการด าเนินงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  เมษายน 65 นางสุรัชต์  รัตนชัย 

6.  ปัจจัย (ความพอประมาณ) 
 6.1 ปัจจัยด้านบุคลากร 
พอประมาณกับก าลังและความสามารถของบุคลากร ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

6.2 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์       
พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอ                                  

6.3   งบประมาณ  
   เงินอุดหนุน        จ านวน  14,000  บาท 
   เงินรายได้           จ านวน     -  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ (.........................................)   จ านวน              -        บาท 
        รวมเงินทั้งสิ้น   14,000  บาท  
7.  การติดตามประเมินผล     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรีมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ  80 

เอกสารการลงทะเบียน บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรีเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

1. แบบประเมิน 
2. รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

3. จัดโครงการได้ทันตาม เล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ระยะเวลาที่ก าหนด ละ 80 ขึ้นไป 
4. ใช้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนฯ 

เล่มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 2.  โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
 3.   โรงเรียนมปีระชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 4.  โรงเรียนมีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้วางแผนในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     

1.  ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  ต้องมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
3.  ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
4.  ต้องมีการประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงาน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
5.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 

     
ลงชื่อ......................................... ผู้เสนอโครงการ        
        ( นางสุรัชต์   รัตนชัย )                
        ครู วิทยฐานะช านาญการ 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารผู้เสนอโครงการ 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
  
ลงชื่อ................................................................. 
        (....นางสาวศิริรัตนา  สภุาชัย...) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………… 
 ……………………………………………………… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (......นางวิชญาณ ี  บุญทวี......) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                   (..........นางสุรัชต์   รัตนชัย..............) 
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แบบเขียนโครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 

โครงการที่......6........ชื่อโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
6. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    

                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 
7. สนองจุดเนน้ สพฐ.  ข้อที ่

        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
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                              3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             ( )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ในปัจจุบันผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายกลุ่มสาระต่างๆ อยู่ในระดับพอใช้และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้และผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนของนักเรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนานักเรียนและนอกจากนั้นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การพัฒนา
ทางด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม สติปัญญา และให้ก้าวทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยตรง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         2.2 เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ                   

    กับปีที่ผ่านมา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  
     เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด          
2.4 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 

         2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.1.2 ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้รับการประเมินผลการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 

3.1.3 นักเรียน ม.3และม.6จ านวน 240 คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา         

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 

        เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด    
3.2.3 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับ 
        ปีที่ผ่านมา         
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
     1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     2. นักเรียน ม.3และม.6จ านวน 240 คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา        
     3. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  

เป็นไปตามค่าเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด          
  
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…3.. กิจกรรม(เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ครูรับทราบผลการสอบ (O-NET) 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาค
เรียนที่ผ่านมา  
1.2 แจ้งผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนในภาพรวมของ
โรงเรียนภาคเรียนที่ผ่านมา  

 - 
 
 
 

  5 ต.ค. 64 นางพิชานันท์  
นางสาวสุภาวด ี 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,1.5 
2.1 ประชุมคณะท างานกลุ่มบริหาร 
วิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพื่อก าหนดทิศทางและวาง
แผนการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ วางแผนการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
2.2 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์ 
สาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้คะแนน
น้อย 
2.3 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดย
สอดแทรกแนวข้อสอบ O-NET ใน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการสอบ  
2.4 ครูผู้สอนสอนเพ่ิมเติมเนื้อหาใน
ชั่วโมงท่ีนักเรียนว่าง (ติว O-NET โดย
ครูกลุ่มสาระที่มีการจัดสอบ)  
 

 
 
 
 
 
 

 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 64 -ก.พ.
65 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิชานันท์  
นางสาวสุภาวด ี 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 
 
ครูผู้สอน 
 
 
ครูผู้สอน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการติว
ตามโครงการต่างๆที่โรงเรียนจัดให้ 
(วิทยากรภายนอก) 
2.6 ครูผู้สอนออกข้อสอบเพื่อประเมิน
การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน 
2.7 ด าเนินการสอบเพ่ือประเมินการ
อ่านคิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียน
ทุกระดับชั้น 
2.8 จัดท าสรุปผลการประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียน 

7,000 พ.ย. 64 
 
 

ก.พ. 65 
 
 

มี.ค. 65 

ครูผู้สอน 
 
 
งานวัดผลประเมินผล
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
งานวัดผลประเมินผล 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มงานบริหาร
วิชาการและติดตามการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 - ตลอดปี
การศึกษา 

 

งานวัดผลประเมินผล 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 - 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

งานวัดผลประเมินผล 

6.  ปัจจัย ( ความพอประมาณ) 
 6.1  ปัจจัยด้านบุคลากร 

พอประมาณกับก าลังและความสามารถของบุคลากร ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์       

พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอ                       
6.3   งบประมาณ  

   เงินอุดหนุน        จ านวน  8,000  บาท 
   เงินรายได้           จ านวน     -  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ (.........................................)   จ านวน              -        บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   8,000  บาท 
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

 1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

มีผลการเรียนเกรด 3.0 ร้อยละ 65 
ขึ้นไป 

2. นักเรียน ม.3และม.6จ านวน 240 คน มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น  

ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 
0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา      

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณเป็นไปตามค่า
เปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด   

แบบทดสอบ โรงเรียนมีผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ร้อยละ 80 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา      

           3. โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ร้อยละ 80 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 1.  ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 

2.  ต้องมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
3.  ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 

     
ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ. 

(นางสาวสุภาวดี  จาวสุวรรณวงษ์) 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 
  ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 

                             (..........นางสาวสภุาวดี  จาวสุวรรณวงษ์..............) 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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แบบเขียนโครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 
โครงการที่.....7......ชื่อโครงการร าเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ 

 
1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    

                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเนน้ สพฐ.  ข้อที ่

        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
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                              3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ ร าเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (  /  )  โครงการต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 ได้น างบประมาณปรับปรุงบริเวณหอประชุมให้พร้อมกับการใช้งานเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้  

1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปญัญา 

 มีความสุขมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการ
อนุรักษว์ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษแ์ละพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้าง
สิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 
ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าเร็จในการศึกษา เกิดความรักความผูกพัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อ
สถานศึกษาของตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการศึกษา 
2.เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
4.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
5.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
6.เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในรุ่นต่อไป 

3.  เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  
จ านวน  240  คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตน 
2.นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3.นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
             โรงเรียนจัดกิจกรรมร าเพยบานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมนี้ 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…1….. กิจกรรม(เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ
เพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
1.2.วางแผนจัดท าเอกสารในการ
ด าเนินงาน 

 - 
 
 
 

   ต.ค. 64 งานวิชาการ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6,1.2.1,1.2.2,1.2.3 
2.1 ประชุมครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นม.3
และม.6.ในการซักซ้อมพิธีการรับใบ
ประกาศนียบัตร  
2.2 ด าเนินการซักซ้อมพิธีการรับใบ
ประกาศนียบัตรโดยทีมงานวิชาการและ
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นม.3และม.6 
บริเวณหอประชุมโรงเรียน (3 วัน) 
2.3 จัดเตรียมตกแต่งหอประชุมเพ่ือจัด
พิธีรับใบประกาศนียบัตร 
2.4 จัดเตรียมของที่ระลึก อาหาร
เครื่องดื่มแขกที่มาร่วมงาน 
2.5 ด าเนินกิจกรรมรับใบ
ประกาศนียบัตร 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5,000 
 
 
 

10,000 
 

13,000 
 
 
 
 
 

ม.ค. 65 
 
 
     ก.พ.65 
 
 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

งานวิชาการ 
ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น
ม.3และม.6. 
 
 
 
 
งานวิชาการ 
 
งานวิชาการ 
 
ครูทุคน 
 
 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมสรุปงานทีมงานบริหาร
วิชาการและติดตามการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 - ม.ค. – มี.ค. 
65 

 

งานวิชาการ 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 - 
- 

พ.ค.65 
พ.ค.65 

ครูสุภาวดี 

 
6.  ปัจจัย (ความพอประมาณ) 
 6.1 ปัจจัยด้านบุคลากร 
พอประมาณกับก าลังและความสามารถของบุคลากร ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.2 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์       
พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอ                                  

6.3   งบประมาณ  
   เงินอุดหนุน        จ านวน  28,000  บาท 
   เงินรายได้           จ านวน     -  บาท 
   เงินอ่ืน ๆ (.........................................)   จ านวน              -        บาท 
        รวมเงินทั้งสิ้น   28,000  บาท7. 
การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

 โรงเรียนจัดกิจกรรมร าเพยบานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมนี้ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1. นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
4. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 
5. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อ ๆ ไป 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
1.  ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  ต้องมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
3.  ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
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ลงชื่อ...............................................................          
(...........นางสาวสภุาวดี  จาวสุวรรณวงษ์.......)  
                  ผู้เสนอโครงการ 

                                                                                  ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

       ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                        (..........นางสาวสุภาวดี  จาวสวุรรณวงษ์..............) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่.......8.........ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา  

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                2.2  มีระบบบรหิารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
                 2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
                      
                              3.2 กลยุทธ์ระดับองคก์ร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                    กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา การ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ    (  )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

- 
1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียน 

มีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางให้สถานศึกษาน าไปจัดท าสาระ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจาก
ที่ได้มีการน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที่
จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการท างานอย่างต่อเนื่องและต้องค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา จะกระท าทุกครั้งเมื่อสังคมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ และพร้อมที่จะน าประสบการณ์และความรู้ที่
เกิดข้ึนมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน  
 ดังนั้นจึงจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความต้องการและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
3.  เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ               

สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

      1. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  
      2. สถานศึกษาร้อยละ 80 จัดหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม ความถนัด
ความสามารถและความสนใจ  
      3. สถานศึกษาร้อยละ 80 นิเทศภายในก ากับตรวจสอบและน าผลไป ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 3.2 ด้านคุณภาพ  

     1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
      2. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ ถนัดความสามารถ
และความสนใจ  
      3. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปพัฒนา ปรับปรุง การจัดการ
ศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. ร้อยละการประเมินการใช้หลักสูตร 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…5….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ประชุมฝุายบริหาร/ประชุมกลุ่มสาระฯ 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

บุคลากรใน
ได้ร่วมกัน

วางแผนร้อย
ละ 100 

- 1 ตุลาคม 2564 
- ธันวาคม 2564 
 

ครูสุภาพร 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่2 ตัวบ่งชี้ที1-
3,5-6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่3 ตัวบ่งชี้ที1-5 
 
 
 
 
 

1.บุคลากรได้เข้า
ร่วมการเรียนรู้
ทักษะด้านอาชีพ
อย่างน้อย ร้อย
ละ 20 
2.นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
อาชีพตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้

10,000 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 64  
– 30 ก.ย.65 
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๒.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
สร้างโอกาสทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่2 ตัวบ่งชี้ที1-
3,5-6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่3 ตัวบ่งชี้ที1-5 
 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที1่-5. 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
1. บุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกับ
หลักสูตรการจัด
การศึกษาได้เข้า
ศึกษาดูงานร้อย
ละ 100 
2.ได้หลักสูตร
การจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและความ
ต้องการของ
ผู้เรียนตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ 
ร้อยละ 100 

 
60,000 

 
 
 
 
 

 
1 ตุลาคม 2564 
- 30 กันยายน 
2565 
 
 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

มีการนิเทศ
ติดตามงาน
ทุกกิจกรรม 

 - กันยายน 2565  

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

สรุปผลทุก
กิจกรรม 

 - กันยายน 2565  

6.  ปัจจัย ( ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  .......70,000..............     บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   ......70,000........ บาท    
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

-ความพึงพอใจในการจัดการหลักสูตร
ทางการศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

-ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้าน
ความถนัดและสนใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80
ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.  สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและ

ความสนใจ 
3.  บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและ               

สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 
 

     
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ         
          ( นางสาวสุภาพร  ศรพุีทธา )   
     ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

  



104 
 

 

ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…………….……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้างานหลักสูตร 
                                       ( นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา ) 
 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ  2565 

 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ธ.ค.64- มี.ค.
65 

จัดท าโครงสร้างหลักสูตรต่าง ๆ ครูสุภาพรและคณะ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ 

ธ.ค.64- ก.ย.
65 

ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม ครูสุภาพรและคณะ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ 

ธ.ค.64- มี.ค.
65 

จัดหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรต่าง ๆ ตามความถนัด
และความสนใจ 

ครูสุภาพรและคณะ ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้าฯ 

                                             
 

ลงชื่อ..................................................หัวหน้างานหลักสูตร 
( นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา ) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่  9   ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  และ นางสาวเกิดสิริ  เจียวพ่วง     

8. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

9. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 กิจกรรมที่ 1 (ต่อเนื่อง) พัฒนาคุณภาพกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอน สอบ ฝึก ฝึกซ้อมนักเรียน
แข่งขัน) บริหารจัดการระบบส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดูจากผลการประเมิน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ ดี   และผล
การประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มงานเทคโนโลยีอยู่ในระดับ ด ี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน 867 คน โดยประมาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
 กิจกรรมที่ 2 (ใหม่)     -   
1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา จะเห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนใน
ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา 66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และเพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดัน
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ราย
กลุ่มสาระและกิจกรรมส าคัญของทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นการ
ขับเคลื่อนดังกล่าวด าเนินการบนพื้นฐานแนวคิดท่ีมุ่งให้ครูทุกคนวิเคราะห์บริบทของตัวเอง เพ่ือส ารวจสภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาและเลือกวิธีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของตัวเองและเพ่ือให้การด าเนินการตาม
แนวคิดดังกล่าวเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันในการจัดท าโครงการรายกลุ่ม
สาระขึ้นที่มีความต้องการพัฒนาในเรื่องเดียวกัน และด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด 
ทักษะการท างาน และการใช้เทคโนโลยี โดยมีเปูาหมายเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมหลักๆ ขึ้น 3 กิจกรรม คือ การจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมการด าเนินกิจกรรมการฝึกปฏิบัติตามรายวิชา และ
กิจกรรมการจัดการทดสอบความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ และปลายภาคเรียน  และส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษจะ
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ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนโดยการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับ
นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับชั้น 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ความรู้ ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี  
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน  
4. เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
1. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะความรู้ ที่ได้รับไปจุดประกายความคิด ความสามารถด้านการท างาน และการใช้
เทคโนโลยีได้อย่างดี 
 นักเรียน ม.1 จ านวน 188 คน สามารถพิมพ์งานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word ได้ และ
สามารถจัดท ารายงานในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 
 นักเรียน ม.2 จ านวน 189 คน สามารถท าแผ่นพับ นามบัตร และจัดการเอกสารทั่วไปได้ และสามารถ
รับจ้างพิมพ์งานเอกสารทั่วไปได้ 
 นักเรียน ม.3 จ านวน 181 คน สามารถผลิตสื่องานกราฟิก เช่น งานไวนิล งานนามบัตร งานตกแต่งภาพ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างงานกราฟิกอ่ืน ๆ ต่อไป 
 นักเรียน ม.4 จ านวน 128 คน สามารถจัดการบริหารด้านอาชีพในอนาคตของตนเองได้ สามารถใช้
โปรแกรมในการสืบค้นข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการท างานอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 นักเรียน ม.5 จ านวน 95 คน สามารถสร้างเว็บไซต์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์
ในการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
 นักเรียน ม.6 จ าวน 90 คน สามารถสร้างสื่อวิดีโอที่มีความน่าสนใจ สร้างงานพรีเซ็นเตชั่นในงานโอกาส
พิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
2. ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกวิธีคุ้มค่าและมีระเบียบในการใช้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการใช้เทคโนโลยีที่ดีข้ึน 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
         ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเปูาหมาย และมี
ความสามารถในในการใช้ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวต่อไปได ้

10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2. ความพอใจในผลส าเร็จผลของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเปูาหมาย 
3. งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ 
4. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงาน/โครงการ 
5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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ระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
ดีมาก   เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ 90% ขึ้นไป   
ดี    เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ 70% ขึ้นไป     
          พอใช้              เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับ 50 – 70 % 
          ปรับปรุง  เมื่อประเมินแล้วอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %  
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน  2  กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ประชุมฝุายบริหาร 
1.2 ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
1.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
1.4 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

1 ครั้ง/
สัปดาห์ 

- ต.ค. -มี.ค.64 ฝุายบริหาร 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพกลุ่มงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ , บริหารจัดการ
ระบบส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศกึษา  
ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ,5,6 
ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ,2 

เกิดการ
พัฒนาอยู่ใน
เกณฑ์ดี คิด
เป็นร้อยละ 
80 ข้ึนไป 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

พ.ย. – มี.ค.64 
 
 
 
 
 

น.ส.เกิดสิริ เจียวพ่วง
และครูกลุ่ม
เทคโนโลยี 

 
 
 
 

2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษด้านเทคโนโลยี 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศกึษา  
ข้อที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ,5,6 
ข้อที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ,2 

มีศักยภาพ
ด้าน
เทคโนโลยี 
อยู่ในเกณฑ์ดี 
คิดเป็นร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

20,000 
 

พ.ย. – มี.ค.64 
 

นางศิวพร คลา้ยเจ๊ก
และครูกลุ่ม
เทคโนโลยี 

 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ครูกลุ่ม
เทคโนโลยี 
ด าเนินการ  

4 ครั้ง/ภาคเรียน 

- มี.ค.64 น.ส.เกิดสิริ เจียวพ่วง
และครูกลุ่ม
เทคโนโลยี 

 
4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
4.2 สรุปผลการด าเนินงาน. 

เอกสารสรุป
โครงการ 
3 เล่ม 

- มี.ค.64 นางศิวพร คลา้ยเจ๊ก
และครูกลุ่ม
เทคโนโลยี 
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  60,000     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  .......-.............. บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  .......-.............. บาท 
เงินรายได้          จ านวน  .......-.............. บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   60,000      บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
ระดับชัน้ 

แบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 

ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 
3.0 ร้อยละ 65 ข้ึนไป 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ความรู้ 
ความคิด ทักษะการใชช้ีวิต และการใช้
เทคโนโลยี  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2. ผลงานนักเรียนอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลและสร้างชิ้นงาน  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

4. ทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

แบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 
3.0 ร้อยละ 65 ข้ึนไป 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีขึ้น ทุกระดับชั้น 
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ความรู้ ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน  
4. ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
สร้างความพร้อมและทักษะการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพ่ือให้รับมือต่อ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า สามารถท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและชุมชน  มีการวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ  
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(นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก) 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

    
 

ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                      (นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...10...ชื่อโครงการ...ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....นายฐิติโชต  ชูธัญญะ.....................................................................................................  

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก าหนดให้ครูออกแบบการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและใช้สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสม นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น 
และแสดงความสามารถของตน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันสุนทรภู่ วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ รักการอ่านการเขียน/จัดท าสมุดบันทึกการอ่าน/ปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/คัดกรอง
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและฝึกการอ่านเขียนในชั่วโมงเรียน  
         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของเรา ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
หลักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจ าเป็นต้องใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่เพียงพอเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียน  การฟัง การดูและ
การพูดให้กับผู้เรียนนั้น ต้องเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นนักเรียนจะรักภาษาไทยไม่
รู้สึกเบือ่กับกิจกรรมที่อยู่แต่ในห้องเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่าง
หลากหลาย  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักภาษาไทย กล้าคิดกล้าแสดงออกต่อการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ  และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
      1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนให้สูงขึ้น 
      1)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาไทย 
      2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม 
      3)  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
      4)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความส าคัญของภาษาไทย 
      5)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อภาษาประจ าชาติ 
      6)  เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ …………………………………………………………………………………………………………………... 
  1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทักษะภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
                     2) นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาภาษาไทย 
                     3) นักเรียนร้อยละ  80  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน 
  4) นักเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
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  3.2 ด้านคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………………………..…... 
                     1) นักเรียนรักภาษาไทย  และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
          2) นักเรียนมีทักษะการเขียนได้อย่างสร้างสรรค์ 
          3) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน มากยิ่งข้ึน 
          4) นักเรียนอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
          5) นักเรียนเขียนได้ถูกต้องตามอักขรวิธีและน าไปใช้ได้ถูกต้อง 
          6) นักเรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออกเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม  
  7) นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย 
 2) นักเรียนได้รับประสบการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3) นักเรียนรักภาษาไทยและมีทักษะการใช้ภาษาไทย  
      4) นักเรียนได้รับประสบการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
      5) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการท างานร่วมกัน โดยมีผลงานปรากฏ 
          6) นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยมีผลงานปรากฏ 
 7) ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  
          8) นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและ น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
     9) นักเรียนได้รับความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้นจากการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะกับนักเรียน 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…3….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
เรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

1 ครั้ง 
 
 

5 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

ต.ค. - พ.ย.64 นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
นางเงาแข ด้วงศรี 
นางทัศนา ใจภักดี 
นางสาวสรยา เมฆมังกร 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เขียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.2 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 2565 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4, 
3.1-3.5 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

15,000 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
 
มิ.ย. - ก.ค.65 

นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
นางเงาแข ด้วงศรี 
นางทัศนา ใจภักดี 
นางสาวสรยา เมฆมังกร 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
 
 
 
 
 
 
นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
นางเงาแข ด้วงศรี 
นางทัศนา ใจภักดี 
นางสาวสรยา เมฆมังกร 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 5 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
นางเงาแข ด้วงศรี 
นางทัศนา ใจภักดี 
นางสาวสรยา เมฆมังกร 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นายฐิติโชต ชูธัญญะ 
นางเงาแข ด้วงศรี 
นางทัศนา ใจภักดี 
นางสาวสรยา เมฆมังกร 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....55,000....     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....55,000.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
สูงขึ้น  

ข้อสอบ 
 

1. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.0 
ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
และการเขียน  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและ
การเขียน  
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ผลงานนักเรียนอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในทักษะการใช้ภาษาไทยยิ่งขึ้น กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่
ควร และเห็นคุณค่าของภาษาไทยอันเป็นภาษาของชาติ 
     2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนสูงขึ้นด้วยการใช้สื่อนวัตกรรมที่มีศักยภาพของครูผู้สอน 
     3. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งสาระทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
ใน แหล่งเรียนรู้ที่สะอาด สวยงามที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นายฐิติโชต  ชูธัญญะ) 

ผู้เสนอโครงการ 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
    
    ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                             (นายฐิติโชต  ชธูัญญะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 

 



120 
 

 
 

แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่.......11.........ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
                      
                              3.2 กลยุทธ์ระดับองคก์ร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                    กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ    ( )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 
 

1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า 

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ฉะนั้น  ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
น าข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  และโรงเรียนต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เกิดแก่ผู้เรียน
ได้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  จึงจัดให้มีการด าเนินการ
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน   การเรียนอย่างหลากหลาย การน า
นักเรียนแข่งขันกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
2.  เพ่ือสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

1. ห้องเรียนคณิตศาสตร์จ านวน 4 ห้อง มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ครูมีสื่อการเรียน การสอน พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ80 
3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ได้พัฒนาศักยภาพ ด้านคณิตศาสตร์ 
4. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ภายในโรงเรียน ร้อยละ 70  
5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก อย่างน้อยร้อยละ 10 
6.ครูผู้สอนและผู้เรียนเข้าถึงและมีอุปกรณ์อ านวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ร้อย

ละ 80 
 3.2 ด้านคุณภาพ  

     1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ  
      2. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 



123 
 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละการประเมินกิจกรรม 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…5….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ประชุมฝุายบริหาร/ประชุมกลุ่มสาระฯ 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

บุคลากรใน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ดร้่วม
วางแผนร้อย

ละ 100 

- 1 ตุลาคม 2564 
- ธันวาคม 2564 
 

บุคลากรกลุ่มสาระ
ฯ 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่3 ตัวบ่งชี้ที1 

๒.๒ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 3 ตัวบ่งชี้ที1่-5. 

๒.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.1.1-2ตัวบ่งชี้ที่
2,1 

๒.4 ส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ
(ค่ายอัจริยภาพ) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่1  ตัวบ่งชี้ที่...2 

๒.5 กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.2 ตัวบ่งชี้ที่4 

1.น.ร.เข้าร่วม
กิจกรรมอยา่ง
น้อยร้อยละ 60 
2.ครูร้อยละ100
ได้พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้
3.นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามที่ก าหนด
ร้อยละ80 
4.อย่างน้อยรอ้ย
ละ 90ห้องเรียน
ศักยภาพได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
5.บุคลากรได้รับ
การพัฒนาร้อย
ละ100 

25,000 
 

20,000 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 
 

1 -30 สิงหาคม 
64  
1 ธ.ค. 64 – 30 
ก.ย.65 
1 ตุลาคม 2564 
- กันยายน 2565 
 
1 ตุลาคม 2564 
- กันยายน 2565 
 
1 ตุลาคม 2564 
- กันยายน 2565 

 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

มีการนิเทศ
ติดตามงาน
ทุกกิจกรรม 

 - กันยายน 2565  

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

สรุปผลทุก
กิจกรรม 

 - กันยายน 2565  
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6.  ปัจจัย ( ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  .......115,000..............     บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   ......115,000........ บาท    
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

-ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

-ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1. จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 
2. ห้องเรียนคณิตศาสตร์ มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน การสอน  
4. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  มีการพัฒนาศักยภาพตัวเอง ด้านคณิตศาสตร์ ตามความเหมาะสม 
5. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ทั้งภายในและ ภายนอก  
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 
 

     
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ         
       ( นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา )   

ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…………….……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

    

 
 

ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                                       ( นางสาวสุภาพร  ศรีพุทธา ) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...12...ชื่อโครงการ...ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไดก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  สื่อและ
นวัตกรรมเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรมอย่างหลากหลาย  เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน  การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่เพียงแต่การศึกษาภายในต าราเรียนเท่านั้น ยังต้อง
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการใช้สื่อ และนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆ  และเกิดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
            1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วย
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด ารงชีวิตอย่างไร  ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ  ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน  มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม  สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก เพ่ือเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.  วัตถุประสงค์ 
      1)  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
      1)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านสังคมศึกษา 
      2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม 
      3)  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
      4)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
      5)  นักเรียนเกิดทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
      6)  เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  1. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.2 ด้านคุณภาพ  
                     1. นักเรียนร้อยละ 80  สอบผ่านรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
                     2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีทักษะทางวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มากยิ่งขึน้ 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม  
          3.   นักเรียนเกิดทักษะ และการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
          4.   นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากข้ึน 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…3….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
เรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

1 ครั้ง 
 
 

5 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

ต.ค. - พ.ย.64 นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียน
ทอง 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.2 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.3 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  2565 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4, 
3.1-3.5 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

15,000 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
 
มิ.ย. - ก.ค.65 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียน
ทอง 
 
 
 
 
 
นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 5 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียน
ทอง 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย์ 
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียน
ทอง 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....40,000....     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....40,000.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
สังคมศึกษาสูงขึ้น  

ข้อสอบ 
 

1. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.0 
ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆ
ด้านสังคมศึกษา 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ผลงานนักเรียนอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี 2565 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มากยิ่งขึ้น 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม  
          3.   นักเรียนเกิดทักษะ และการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
          4.   นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากข้ึน 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นางสาวสาลินี  สิทธิสาร) 

ผู้เสนอโครงการ 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 

                                             (นางสาวสาลินี  สิทธิสาร) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่......13..........ชื่อโครงการ................ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์........ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.............นางวาสนา   หนูขาว และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์............... 

11. กลุ่มบริหารงาน     กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

12. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
              กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (  √  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  
โดยดูจากผลการประเมินการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 256๔ 
อยู่ในระดับ ดี   และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดี  
          1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
                  ระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญในการก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge  Society) ซึ่งต้องพ่ึงพาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาคน องค์กร สังคม เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  ระบบและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  จึงเป็นกลไก
ส าคัญในการน าพาประเทศไปอยู่ในกลุ่มประเทศก้าวหน้า 
                 ปัจจุบันวิทยาการสาขาต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  นับวันความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะยิ่งทวีมากขึ้นจนเรียกว่าเป็นสังคม
ข้อมูลข่าวสาร (Information  Society) หรือสังคมวิทยาศาสตร์ (Science  Society) การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จึงต้องให้ความส าคัญท้ังสภาพปัจจุบันและอนาคต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสอน มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพียงพอในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมี
อุปกรณ์ส านักงานที่เพียงพอในการสนับสนุนการเรียนการสอน มีการพัฒนาความรู้ของครูในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

     ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
     ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
     ๔. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน มีบรรยากาศการสอนที่เป็น
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 



135 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

๓.๑.๑ ด้านปริมาณ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

๓.๑.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ70 ได้รับความรู้ ได้ประสบการณ์และมีความ     
พึงพอใจอยู่ในระดับดี  

๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ 70 มีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

๓.๑.๔ ครูและนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 

3.2 ด้านคุณภาพ  
๓.๒.๑ นักเรียน มีทักษะการเรียนด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
๓.๒.๒ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

                     ๓.๒.๓ นักเรียนทุกคนและครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับบริการทางด้านสื่อ 
วัสดุ และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์น าความรู้ที่ได้รับในด้านต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดียิ่งขึ้น 
 
 4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

 ๔.๑ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เพ่ิมขึ้น   
 ๔.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจในการท ากิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70 
๔.๓  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับร้อยละ 70 
๔.๔  ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…๔….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมคร ู
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภาระงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

๑๑ คน 
๑๑ คน 

กลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระ 

 ตลอดปีการศึกษา ครูสาระ
วิทยาศาสตร์ 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.๒ ตัวบ่งชี้ที่.๕.. 

๒.๒ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาข้อที๑่.๑ ตัวบ่งชี้ที ่๒ 
และ ๑.๒ ตวับ่งชี้ที ่๑ 

๒.๓ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาข้อที๓่ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
 

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาข้อที่ ๓ตัวบ่งชี้ที๓่.๑ 

 

นักเรียนทุกคน 

 
 
 

นักเรียนทุกคน 
 
 

นักเรียนทุกคน 
 

นักเรียน
ห้องเรียน

พิเศษ  
ม.1 ,๔ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๔๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ 

 
 
 

๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ 
 
 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ 

ครูสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
ครูสาระ

วิทยาศาสตร์ 
 

ครูสาระ
วิทยาศาสตร์ 

 
ครูสาระ

วิทยาศาสตร์ 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

    ๒ ครั้ง/ป ี
๑ ต.ค.๖๔-๓๐
ก.ย.๖๕ 

 ๑ ต.ค.๖๔-๓๐ก.ย.๖๕ ครูสาระ
วิทยาศาสตร์ 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

๑๑ คน 
๑๑ คน 

 

 กันยายน ๖๕  
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๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  ๑๑๐,๐๐๐        บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น         ๑๑๐,๐๐๐       บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

๑.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ที่เพ่ิมข้ึน   

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในระดับ3 
ร้อยละ 70 

 ๒. นักเรียนมีความพึงพอใจในการท า
กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 70 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
การท ากิจกรรม 

มีความพึงพอใจในระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 70 

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในระดับร้อยละ 70 

แบบวัดเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ในระดับร้อย
ละ 70 

๔. ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ที่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอน  

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจระดับดี 
ร้อยละ70 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

๓. ครูผู้สอนมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีข้ึน 

๔. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
                 - 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     
                                                            (..........นางวาสนา   หนูขาว......) 
                                                              ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      ( นางพิชานันท์   จันทมัด ) 
   หัวหน้าฝุาย...วิชาการ...............     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (.......นายยศวัฒน์   ทบัทิม.....) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…วิชาการ……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                       (.....นางวาสนา   หนูขาว.....) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที ่14  ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
         มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
               กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (  )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

ผลจากการประเมินโครงการครั้งที่แล้ว การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ  พล
ศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคนคน การใช้สื่อ นวัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้ ทางด้านการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา จึงไม่เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียนทั้งโรงเรียน และมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการแข่งขันทักษะด้านสุขศึกษาและด้านพลศึกษา(กีฬา)             นอกสถานศึกษา 
ดังนั้นการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น จึงควรเพ่ิมงบประมาณใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ /นวัตกรรม 

1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่

ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้ เพราะการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาล
ได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืน
หยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษามุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ     การปูองกันโรค 
การส่งเสริม การพัฒนาสุขภาพ และการบริหารจัดการชีวิตเพ่ือด ารงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการ
ด าเนินชีวิตที่สมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อันเป็นองค์ประกอบของการมี
สภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ การยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ /นวัตกรรม ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน มีความปลอดภัยเพราะผู้เรียนลงมีปฏิบัติ
จริงและยังเล็งเห็นถึงความส าคัญที่ท าให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ควบคู่กับการศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้มีการแสดงออกถึงความสามารถตามศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาได้เห็นความส าคัญอย่างยิ่งว่า ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อ ๆ ไป 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้/สื่อ /นวัตกรรมที่ทันสมัย และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
2.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
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2.3  เพ่ือส่งเสริมความเป็นทางทักษะด้านสุขศึกษาและด้านพลศึกษา(กีฬา)ให้มีความเป็นเลิศในการเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

2.4 ครูสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีความรู้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบูรณาการการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและบูรณา
การหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จ านวน 922 คน มีแหล่งเรียนรู้/สื่อ /นวัตกรรมในการ
เรียนรู้ 
  3.2 ด้านคุณภาพ  

1) นักเรียนมีความรู้  ความสามารถทักษะการท างาน ด้านกีฬา เห็นแนวทางการพัฒนาตนเองสู่งานอาชีพ 
2) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสามารถใช้สื่อ นวัตกรรม จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1) นักเรียนร้อยละ 80 สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ 
2) นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 3) นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้ทักษะสุขศึกษาและพลศึกษาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามจุดเน้น 
4) ครู/นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ แหล่งเรียนรู้/ สื่อ/ นวัตกรรม ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา   

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 2 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 น าข้อดีและข้อปรับปรุงจากปีที่ผ่าน
มา น ามาพิจารณา 
1.2 ประชุมในกลุ่มสาระสขุศึกษาและพล
ศึกษา 
1.3 ส ารวจแหล่งเรียนรู้/สื่อ/นวัตกรรม 
1.4 เตรียมพร้อมในการแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษา 
1.5 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

1 ครั้ง 
 

3 คน 
2 ครั้ง 
2 ครั้ง 

 
1 โครงการ 

- ต.ค.2564 
 

ต.ค.2564 

1.ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  
ปานด ารงค์ 
2.นางภาวิณี  เพชร
สุวรรณ 
3.นายนพรัตน์  นิลเพชร 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

2ครั้ง 
 

60,000 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 
 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  
ปานด ารงค์ 
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และพลศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1,3   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 1.1.2 1.1.5, 1.2.1, 2.1.4, 3.1, 
3.4 

2.2 กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศด้านทักษะ
สุขศึกษา/กีฬา(แข่งขันทักษะสุขศึกษา/
กีฬาภายนอกสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1,3   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1, 1.1.2 1.1.5, 1.2.1, 2.1.4, 3.1, 
3.4 

 

 

3 ครั้ง 

 
 

100,000 

 
 

พ.ย.64-ก.ย.65 

 
 
 
1.ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  
ปานด ารงค์ 
2.นางภาวิณี  เพชร
สุวรรณ 
3.นายนพรัตน์  นิลเพชร 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

2 ครั้ง 
3 คน 

 มี.ค.65 และ ก.ย.65 
      ก.ย.65 

 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1 รวบรวมผลการด าเนินงาน 
4.2 สรุปผลการด าเนินงาน. 

1 ครั้ง 
1 เล่ม 

 ก.ย.65 ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  
ปานด ารงค์ 

 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน   60,000      บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน            ................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงนิอื่น ๆ (เรียนฟรี15ปี  )  จ านวน  100,000 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   16,000   บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1.ผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้/สื่อ /นวัตกรรมท่ีทันสมัย
และมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

แบบประเมินความพึงพอใจ นักเรียนได้ใช้ 

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาที่ดีข้ึน 

แบบทดสอบ ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 
3.0 ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

3.ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
นอกสถานศึกษา 

แบบประเมินความพึงพอใจ มีตัวแทนนักเรียน 
เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆมากยิ่งข้ึน 

4.กลุ่มสาระมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบูรณาการการสอน  
สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

แผนบูรณาการ กลุ่มสาระแผนการสอน
ของครู ร้อยละ100 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้/สื่อ /นวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น ในระดับร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆนอกสถานศึกษา 
 4. ครูกลุ่มสาระมีแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบูรณาการการสอนสุขศึกษาและ
พลศึกษาโดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ผู้เรียนเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึง  ความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและชุมชน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามข้อตกลง ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี     มีมารยาท
ในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อว่าที่ ร.ต.หญิง                          ผู้เสนอโครงการ     
                                                                      (วราภรณ์  ปานด ารงค์) 
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                                                                     ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

   ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.หญิง…………………………………………………หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
                                                             (วราภรณ์  ปานด ารงค์) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่.......15.........ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
                      
                              3.2 กลยุทธ์ระดับองคก์ร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                    กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ลักษณะโครงการ    ( )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 
1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า 

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ฉะนั้น  ครูผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียน
น าข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง  และโรงเรียนต้องสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลายเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางศิลปะให้เกิดแก่ผู้เรียนได้ 

วิชาศิลปะ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  ทั้งงาน
ทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี  จัดให้มีการเรียนการ
สอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  การฝึกทักษะ 
การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
เสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น 
2.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) 
3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะด้านการท าเครื่องประดับศิราภรณ์ 

 
๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑.  ห้องเรียนทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ จ านวน ๓ ห้อง มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.  ครูมีสื่อการเรียน การสอน พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐  
๓.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์     

ทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ ๖๕ 
๔. ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกรด ๓ ขึ้นไป   ร้อยละ ๖๕ 
๕. ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์ได้ ร้อยละ ๘๐ 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประกอบธุรกิจได้ และสามารถน าเครื่องประดับที่

ประดิษฐ์มาใช้ในงานการแสดงได้ 
๒.  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านศิลปะ ทั้ง 3 สาระ  และเกิดความภาคภูมิใจใน

ผลงานด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 ๑.  ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒.  ผลงานที่นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ ทั้ง 3 สาระ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…5….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ประชุมฝุายบริหาร/ประชุมกลุ่มสาระฯ 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

    

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ทางด้านดนตรี 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ทางด้านทัศนศิลป์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒.3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ทางด้านนาฏศิลป์  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
ข้อที่ 1.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 

- ห้องเรียนทัศนศิลป์ 
ดนตรี และนาฏศิลป์ 
จ านวน ๓ ห้อง มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓0,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

๕0,000 
 

 
 
 

1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 
 

ครูสุบิน 
 
 
 
 

ครูเพ็ญนภา 
 
 
 
 

ครูจันทร์วดี 
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5 ความภูมิในในท้องถิ่นและความเป็นไทย  

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒.4 ประดิษฐ์ศิราภรณ์ (ใช้งบเรียนฟรี 
15 ปี 40,000 บาท) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ข้อ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

๒.5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  

ข้อที่ ๓.๒ ใช้ส ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่

เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู ้

- ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์
เครื่องประดับศิราภรณ์ได้ 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
- ครูมีสื่อการเรียน การ
สอน พร้อมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  
ร้อยละ ๘๐ 

๔0,000 
 
 
 
 
 

๒0,000 
 

 ครูจันทร์วดี 
 
 
 
 
 

ครูเพ็ญนภา 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

    

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

    

 
 
6.  ปัจจัย ( ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  ...1๒0,000...   บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี)   จ านวน  ...๔0,000.....    บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   ......1๖0,000........ บาท    
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับเกรด ๓ ขึ้นไป สูงกว่าค่า
เปูาหมายของโรงเรียน 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระศิลปะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสูงกว่าค่าเปูาหมาย 

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการ
สอนด้านศิลปะ ทั้ง ๓ สาระ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์) 

แบบประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนด้าน
ศิลปะ 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

ผลงานที่นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้าน
ศิลปะ ทั้ง ๓ สาระ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) 

แบบประเมินความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

๑.  ห้องเรียนทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ จ านวน ๓ ห้อง มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.  ครูมีสื่อการเรียน การสอน พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐  
๓.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์     

ทั้งภายในและภายนอก อย่างน้อยร้อยละ ๖๕  
       ๔.  ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกรด ๓ ขึ้นไป   ร้อยละ ๖๕ 

๕.  นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านศิลปะ ทั้ง 3 สาระ  และเกิดความภาคภูมิใจใน 
ผลงานด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 ๖. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประกอบธุรกิจได้ และสามารถน าเครื่องประดับที่ประดิษฐ์มา
ใช้ในงานการแสดงได้ 
 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     

ครูและผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 
  

 
     
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ         
            (นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ)   
       ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…………….……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
   
 
 

ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                                       ( นางจันทร์วดี   รักษ์อาจ ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



153 
 

 
แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
***************************************************************************************************************** 

โครงการที่ 16 ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเอมิกา พลานนท์ 

1. กลุม่บริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
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               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                              3.2 กลยุทธ์ระดับองคก์ร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า            (     )  โครงการใหม่           (    )  โครงการต่อเนื่อง 

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว  
           ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพซึ่งเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้  
  จากการวัดผลทางการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและแก้ปัญหาผู้เรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น 
2.2 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษากับนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 
2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามขีดความสามารถของตนเอง 
2.4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 70 
  3.1.2 นักเรียนทุกคนมีทักษะการท างานอาชีพสุจริต มีทักษะการจัดการ ท างานอย่างเป็นระบบและมีกล
ยุทธ์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3.2 ด้านคุณภาพ        
  3.2.1 นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น  
3.2.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ที่เหมาะสม กับตนเอง 
 4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
นักเรียน ร้อยละ 70 มีความเข้าใจในเนื้อหาและ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนได้ 
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 1 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 
 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.1 ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.3 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 1 ต.ค.64 – 30 พ.ย. 
6๕ 

นางสาวเอมิกา 
พลานนท์ 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/นวฒักรรมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1,2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที ่ 1.3 , 1.6 
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1   
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์   

ร้อยละ 80 
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

20,000 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 
65 

นางสาวเอมิกา 
พลานนท์ 

2.2 พัฒนาฝึกทักษะปฏิบตัิงานช่างพื้นฐาน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1,2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1,2  ตัวบ่งชี้ที ่ 
1.3,2.3,2.5,3.1,3.2 
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1   
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์   

ร้อยละ 80 
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

20,000 1 ม.ค.65 – 30 
เม.ย.65 

นางสาวเอมิกา 
พลานนท์ 

2.3 ส่งเสริมทกัษะความเปน็เลิศดา้นงานอาชีพ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1,2,3  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที ่ 1.6,2.3,3.4,3.5 
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1   
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์   

ร้อยละ 80 
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

10,000 1 ม.ิย.65 - 31 
ก.ค.65 

นางสาวเอมิกา 
พลานนท์ 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  แลกเปลีย่นปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ร้อยละ 80  
มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม 

 1 ส.ค. 65 – 31 ส.ค. 
65 

นางสาวเอมิกา 
พลานนท์ 
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๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 1 ก.ย. 65 – 30 ก.ย. 
65 

นางสาวเอมิกา 
พลานนท์ 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  50,000         บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   50,000          บาท   
 
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น 

ผลการเรียนรายวิชาการงาน
อาชีพ 

 
ร้อยละ 70 

นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามขีดความสามารถของตนเอง 

แบบสอบถาม 
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสูงขึ้น 
  11.2 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการจัดเตรียม วัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมส าหรับการจัดการศึกษากับนักเรียนในรายวิชาต่างๆ 
  11.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามขีดความสามารถของตนเอง 
  11.4 นักเรียนมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  

ลงชื่อ...............................................................  ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวเอมิกา พลานนท์)      
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
  
ลงชื่อ................................................................. 
             (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
                (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 

                              
ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 

                                     (นางสาวเอมิกา พลานนท์) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่ ๑๗ ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        ๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        ๒. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        ๓. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        ๔. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        ๕. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        ๖. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     ๓.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          ๓.๑ มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
             ๑.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               ๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               ๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               ๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               ๕. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               ๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               ๑. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               ๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               ๔. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ๒.๑  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               ๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                ๓.๒ กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ ๒  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                ๓.๓ จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร ๒ ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

๑.  หลักการและเหตุผล 
  ๑.๑  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
จากการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีผลด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการเพียงหนึ่งกิจกรรม คือ การจัดซื้อสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนให้กับคุณครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศตามความต้องการ
จ าเป็น กิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากนั้นไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด          ๑.๒ เหตุผลที่ต้อง
ท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้าน 
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็นให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องให้นักเรียนได้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง ดู อ่านและเขียน ท าให้
นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ตลอดจนให้นักเรียนสามารถแสดงออก 
ทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาของได้อย่างถูกต้อง   
๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศเพียงพอ 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมทักษะความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่นักเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 
๒.๔ เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนได้ 
๒.๕ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
๓.  เป้าหมาย 
  ๓.๑ ด้านปริมาณ  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนทุกคน มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  ๓.๒ ด้านคุณภาพ  
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สามารถพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
นักเรียนสามารถใช้ทักษะความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศไปใช้ในการสื่อสาร หรือการสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้  
 
๕.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน ๖ กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 
๑.๒ ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
๑.๓ ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
เรียนรู้ 
๑.๔ ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
๑.๕ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

๑ ครั้ง 
 
 

๕ คน 
๑ โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

ต.ค. - พ.ย.
๖๔ 

นางสาวอิสริยาภรณ์ 
ยี่ประชา 
นางเนตรดาว นิลเพ็ชร 
นางอุษณี ผูกไมตรี 
นางสาวขนิษฐา  
สิงห์พรม 
นางสาวอัญชิษฐา 
ขจรเดชวัฒนกุล 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ และ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๒,๓.๑-๓.๕ 
๒.๒ กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ , ๒ , ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๒,๒.๓,๒.๔,๓.๑-๓.๕ 
๒.๓ กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียน (ภาษาจีน) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ และ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๔,๓.๒ 
๒.๔ กิจกรรม DSL languages 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 
 
 
 

๑ ครั้ง 

๗,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๗,๐๐๐ 

พ.ย.๖๔ - 
ก.พ.๖๕ 
 
 
 
พ.ย.๖๔ - 
ก.ย.๖๕ 
 
 
 
 
พ.ค. - ก.ย.

๖๕ 
 
 
 

๑ พ.ย.๖๔ – 

นางสาวอิสริยาภรณ์ 
ยี่ประชา 
 
 
 
นางสาวอิสริยาภรณ์ 
ยี่ประชา 
 
 
 
 
นางสาวอัญชิษฐา 
ขจรเดชวัฒนกุล 
 
 
 
นางสาวขนิษฐา  
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

challenge 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ และ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑,๑.๒, ๓.๑-๓.๕ 
๒.๕ กิจกรรม DSL Christmas Day
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ และ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒,๑.๓,๑.๕,๓.๑,๓.๓ 

 
 
 
 

๑ ครั้ง 
 

 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑ ก.พ. ๖๕ 
 
 
 

๑ พ.ย.– ๑ 
ธ.๕. ๖๔ 

สิงห์พรม 
 
 
 
นางเนตรดาว นิลเพ็ชร 
 

๒.๖ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษห้องเพชรแม่ร าเพย
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ ๑ และ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒,๑.๓,๑.๕,๓.๑,๓.๓ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

๓๐,๐๐๐ พ.ย.๖๔ - 
ก.ย.๖๕ 
 

นางอุษณี ผูกไมตรี 
 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมครูในกลุ่มสาระและ
ติดตามการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 

ครู ๕ คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสาวอิสริยาภรณ์ 
ยี่ประชา 
นางเนตรดาว นิลเพ็ชร 
นางอุษณี ผูกไมตรี 
นางสาวขนิษฐา  
สิงห์พรม 
นางสาวอัญชิษฐา 
ขจรเดชวัฒนกุล 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑  รายงานผล PDCA  
๔.๒  ประเมินผลการด าเนินงาน 

๑ เล่ม 
๑ ชุด 

- 
- 

ก.ย.๖๕ 
ก.ย.๖๕ 

นางสาวอิสริยาภรณ์ 
ยี่ประชา 
นางเนตรดาว นิลเพ็ชร 
นางอุษณี ผูกไมตรี 
นางสาวขนิษฐา  
สิงห์พรม 
นางสาวอัญชิษฐา 
ขจรเดชวัฒนกุล 
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๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  ๘๔,๐๐๐     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   ๘๔,๐๐๐ บาท   
 
๗. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น  

ข้อสอบ 
 

ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 
3.0 ร้อยละ 65 ขึ้นไป 

๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

๓. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน 
(ภาษาจีน) 

แบบประเมินผลงานนักเรียน 
ผลงานนักเรียนอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

๔. กิจกรรมDSL languages challenge 
แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม DSL languages 
challenge 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

๕. กิจกรรมกิจกรรม DSL Christmas Day 
แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม DSL Christmas 
Day 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

๖. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษห้องเพชรแม่ร าเพย 

แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษห้องเพชรแม่
ร าเพย 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน  
๘.๒ นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น  
๘.๓ นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาและแสดงออกได้อย่างถูกต้อง     
  ๘.๔ นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนสูงขึ้น  
๘.๕ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)  
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๙. การสร้างภูมคิุ้มกัน 
การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและชุมชน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตามข้อตกลง ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี มีมารยาทใน
การท างานร่วมกัน 

          ลงชื่อ...............................................................     ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอิสริยาภรณ์ ยี่ประชา) 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
       (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
         หัวหน้าฝุายวิชาการ    
   
ลงชื่อ................................................................. 
               (นายยศวัฒน์  ทบัทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                   (..............................................................) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่........๑๘..............   ชื่อโครงการ พัฒนางานห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสรยา เมฆมังกร 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ พัฒนางานห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

จากผลการด าเนินงาน โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประจ าปีการศึกษา 2/2563 – 1/2564 ซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 3 สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา ข้อ 2.5, 3.2  
กลยุทธ์ระดับองค์กร ข้อที่ 1 และจุดเน้นมาตรฐานสากล เรื่องรับผิดชอบสังคมโลก โดยมีวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างเต็มที่  และ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดชีวิต 
โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาค พ.ศ. 2563 และเสร็จสิ้นกิจกรรมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ผลการ
ด าเนินงานความส าเร็จตามตัวชี้วัดปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การอ่านเพ่ิมมากขึ้น มีนิสัยรักการอ่านทั้งจากทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นรอบ ๆ ตัว 
รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ และเพลิดเพลินไปกับการเข้าร่วมกิจกรรมและคณะผู้รับผิดชอบไดจ้ัดท า
รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างเยาวชน ให้เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ เป็นนักอ่าน นักคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ห้องสมุดเป็นสถานที่ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ สื่อ
นวัตกรรมที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดบริการและกิจกรรมตามหลักวิชาบรรณารักษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร และเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาส าหรับผู้ เรียนทุกคนได้เข้ามาใช้บริการ  ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝุรู้ ใฝุเรียน 
 ห้องสมุดโรงเรียนจึงต้องพัฒนาสู่มิติใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
ได้ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ เปี่ยมด้วยคุณภาพ คุณงามความดี ความ
เก่ง ความเสมอภาคทางการเรียนรู้ และมีความสุขในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาการอ่านตลอดชีวิตด้วยการใช้
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดความ
สนใจ ใฝุเรียนรู้ รักการเข้าใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน รู้จักมารยาทพ้ืนฐานสากลในการเข้าใช้งาน การอยู่ร่วมกัน
กับผู้อ่ืนอย่างมีมารยาทในสังคมไทยและสังคมโลก เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีความสุขกับการการอ่าน 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้เป็นแหล่ง  
เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างเต็มที่ 

๒๒ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๓ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตลอดชีวิต มีมารยาทใน  
การอ่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
  3.2 ด้านคุณภาพ  

3.2.1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
3.2.2. ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ   
         ให้บริการผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบาย 
3.2.3. นักเรียนมีมารยาทในการใช้บริการ 

 
 4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งานห้องสมุด ทั้งเรื่องปริมาณหนังสือ และสื่อที่หลากหลาย มีการ
หมุนเวียนของสื่อสารสนเทศอย่างเหมาะสม สภาพแวดล้อมทางกายภาพส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่านเพ่ิมมากขึ้น มีนิสัยรักการ
อ่านทั้งจากทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืนรอบ ๆ ตัว รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ และเพลิดเพลินไปกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 4 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

1 ครั้ง 
 

 ก.ย.64 
ต.ค.64 
ต.ค.64 
ต.ค.64 

ครูสรยา 
ครูสุพรรณิกา 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรมงานห้องสมุด 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1,2.5, 3.2 
 
๒.๒ กิจกรรมจัดหาสื่อ หนังสือ เพื่อ

 
1 ครั้ง 

 
 
 

 
20,000 

 
 
 

 
พ.ย.64 - ม.ค. 65 
 
 
 

 
ครูสรยา 

ครูสุพรรณิกา 
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พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1,2.5, 3.2 

 
๒.3 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1,2.5, 3.2 

 
๒.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1,2,3 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1,2.5, 3.2 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

1 ครั้ง 

30,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

ธ.ค.64 - ก.พ. 65 
 
 
 
 
พ.ค. 65 - ก.ย. 65 
 
 
ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 

ครูสรยา 
ครูสุพรรณิกา 

 
 
 

ครูสรยา 
ครูสุพรรณิกา 

 
ครูสรยา 

ครูสุพรรณิกา 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

    1 ครั้ง  ก.ย. 65 ครูสรยา 
ครูสุพรรณิกา 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

    1 ครั้ง  ก.ย. 65 ครูสรยา 
ครูสุพรรณิกา 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  70,000         บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   70,000 บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งาน
ห้องสมุด ทั้งเรื่องปริมาณหนังสือ และสื่อที่
หลากหลาย มีการหมุนเวียนของสื่อ
สารสนเทศอย่างเหมาะสม สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากกว่า

ร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน มีทัศนคติท่ีดีต่อการอ่านเพ่ิมมากข้ึน 
มีนิสัยรักการอ่านทั้งจากทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อ่ืน
รอบ ๆ ตัว รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ และเพลิดเพลินไปกับการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากกว่า

ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน 
8.2 ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อสารสนเทศ ที่ได้มาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ  ให้บริการผู้ใช้ได้รับ

ความสะดวกสบาย 
8.3 นักเรียนมีมารยาทในการใช้บริการ 
 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
 นักเรียนมีนิสัยใฝุเรียนและรักการอ่านตลอดชีวิต 
 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     
                                                                   ( นางสาวสรยา เมฆมังกร ) 
                                                                    ครู วิทยฐานะ ช านาญการ   
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      ( นางพิชานันท์ จันทมัด ) 
        หัวหน้าฝุายวชิาการ     
 
ลงชื่อ................................................................. 
              ( นายยศวัฒน์ ทับทิม ) 
     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                            ( นายยศวัฒน์ ทับทิม ) 
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แบบเขียนโครงการประจ าปีงบประมาณ  2565 
โครงการที่......๑๙........ชื่อโครงการ........ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว............................ 

1. กลุ่มบริหารงาน    ☑   กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเนน้ สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       ☑ 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
              ☑ 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
              ☑ 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 
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                              3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ………ส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว…………… 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            (  √  )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา   1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 งานแนะแนวได้ก าหนดจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อสนอง
นโยบายเสริมสร้างความเข็มแข็งให้การศึกษาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวทางการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมแนะแนวทุกระดับชั้น และมีการออกแนะแนวสัญจรกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
          1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งก าหนดในโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาซึ่ง
จัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักสูตรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนให้รู้จักตนเอง สามารถเลือก
แนวทางการศึกษา อาชีพ และการงาน รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข                             
มีสุขภาพที่ดี  สามารถท าประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมีการบริหารงานแนะแนวอย่างมี
ระบบและมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานแนะแนว  บริการแนะแนว ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท า ปฏิบัติขับเคลื่อนตามนโยบายตัวชี้วัดที่ 29 ชองสถานศึกษาทุกสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมและน าไปวางแผนศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

2) เพื่อบริการชุมชนและสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
3) เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการด าเนินงานแนะแนวและจัดบริการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ ……………………………………………………………………………………………………………….. 

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการ 
และนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริม พัฒนา และบริการแนะแนว ร้อยละ 80 
  3.2 ด้านคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………………………..…... 
           1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ในเรื่องการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส ได้รับข้อมูลต่างๆ ในเรื่องการเลือกแผนการ
เรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 3) การด าเนินงานและบริการงานแนะแนว ขับเคลื่อนตามนโยบายตัวชี้วัดที่ 29 ของสถานศึกษา   

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) นักเรียนมีข้อมูลในการเลือกและตัดสินใจการศึกษาต่อ 
 2) ชุมชนและสังคมมีความศรัทธาในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 3) นักเรียนมีทักษะในการเลือกและตัดสินใจตามศักยภาพของตนเอง 
 4) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการ 
 5) โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
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 6) โรงเรียนรายงานการด าเนินงานและบริหารงานแนะแนว ขับเคลื่อนตามนโยบายตัวชี้วัดที่ 29 ของ
สถานศึกษา ให้บรรลุตามเปูาหมาย 
5. กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 3 กิจกรรม ( เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม )  ดังนี้ 
 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
ด าเนินการ 
1.4 ประชุมครูที่เกี่ยวข้อง 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

1 ครั้ง 
 
 

5 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

ต.ค. - พ.ย.64 นางอัปสร  ศรีอรุณ 
นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก 
นางพิชานันท์ จันทมัด 
น.ส.เกิดสิริ   เจียวพ่วง 
นางสุพรรณิการ์ คมสันต์ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
สอดคล้องสนองจดเน้น สพฐ. 
ข้อที่ 3 การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
 
2.2 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรม งานแนะแนว 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 
 
2.3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 มีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 

15,000 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ธ.ค.64 – ม.ค.
65 
 
 
 

ธ.ค.64 - ม.ค.
65 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. – ก.ย. 
65 

นางอัปสร  ศรีอรุณ 
นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก 
นางพิชานันท์ จันทมัด 
น.ส.เกิดสิริ   เจียวพ่วง 
นางสุพรรณิการ์ คมสันต์ 
นางอัปสร  ศรีอรุณ 
 
 
 
 
 
 
 
นางอัปสร   ศรีอรุณ 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครทูี่เกี่ยวข้องและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 5 คน 
 

- ก.พ. – มี.ค.  
65 

นางอัปสร  ศรีอรุณ 
นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก 
นางพิชานันท์ จันทมัด 
น.ส.เกิดสิริ   เจียวพ่วง 
นางสุพรรณิการ์ คมสันต์ 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

เม.ย. 65 
เม.ย. 65 

นางอัปสร   ศรีอรุณ 
นางอัปสร   ศรีอรุณ 

 
 
6.  ปัจจัย ( ความพอประมาณ) 
 6.1  ปัจจัยด้านบุคลากร 

- มีทักษะในการปฏิบัติ 
- ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานที่ท า 

          6.2  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์                                       
  - การใช้งบประมาณพัฒนางานแนะแนวในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า 

6.3   งบประมาณ  
   เงินอุดหนุน        จ านวน  20,000  บาท 
   เงินรายได้           จ านวน    บาท 
   เงินอ่ืน ๆ (.........................................)   จ านวน    บาท 
        รวมเงินทั้งสิ้น   20,000  บาท 
  
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 งานแนะแนว 
8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
9.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องแนะแนว  โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) ในเขตพ้ืนที่
บริการ 
10.  การติดตามประเมินผล     
 ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาส) ในเขตพ้ืนที่บริการ
ได้รับข้อมูลการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 2) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีความศรัทธาและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 3) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 4) การด าเนินงานและบริการงานแนะแนว ขับเคลื่อนตามนโยบายตัวชี้วัดที่ 29 ของสถานศึกษา 
 5)  การยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
12.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไป
ได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  ได้แก่  มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า  ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและ
ชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบปฏิบัติตามข้อตกลง  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี มี
มารยาทในการท างานร่วมกัน 
     
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                          (............นางอัปสร  ศรีอรุณ.........) 

    
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารผู้เสนอโครงการ 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 
  
ลงชื่อ................................................................. 
        (........นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย........) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………… 
 ……………………………………………………… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
          (......นางวิชญาณี    บุญทวี........) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้างานแนะแนว 
                                   (.............นางอัปสร  ศรีอรุณ.......) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่ 20 ชื่อโครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                  กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 

        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค 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   
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
            3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา          
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                     สื่อสาร 2 ภาษา                ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์           ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า          ()  โครงการใหม่          (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล  
         1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีการปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระบรมราโชวาท          
และพระราชด ารัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2517 ว่า "...การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน  พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิ ชา เมื่อได้พ้ืนฐาน
มั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ต่อไป..." พระองค์ทรงได้เน้นย้ าแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนชาวไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึง            การพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและ                      การ
ด ารงชีวิตในการบริหารจัดการของรัฐบาลได้ตระหนึกถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทยอย่าง
เป็นระบบด้วยการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศนโยบายในการปลูกฝังค่านิยมการประหยัดและ              
อดออม โดยใช้คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการแก่เยาวชนไทย อันได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคี มีน้ าใจ โดยมีจุดเน้นเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการ
ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว 
ชุมชน และสถาบันศาสนา โดยค่านิยมการประหยัดอดออมเป็นค่านิยมที่อยู่ในหัวข้อที่ 2 ของค่านิยมพ้ืนฐาน 8 
ประการ โดยได้กล่าวว่า การหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่
ฟุุมเฟือย ฟุูงเฟูอ ผู้ที่มีความประหยัดเป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตนเอง คิดก่อนใช้ คิด
ก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาชนไทยรู้จักประหยัดและอดออม         เพ่ือก้าวผ่านวิกฤตการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการปลูกฝังค่านิยมการประหยัดอดออมเป็นแนวทางส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งนี้การประหยัดและอดออมมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหัวข้อที่ 
5 คือ อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ือยู่ในสังคม           ได้อย่างมีความสุข โดยผู้ที่มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง เป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ 
ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนปูองกันความเสี่ยง และพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 



182 
 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ตระหนักถึงความส าคัญของการส่ ง เสริมค่านิยม                       
การประหยัดและอดออมของนักเรียน โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจเป็นแนวคิดส าคัญในการส่งเสริมค่านิยม
การประหยัดและอดออมผ่านหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข โดยส่งเสริมให้นักเรียนออมเงินบนทางสายกลางแบบ
พอประมาณไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของตนเองผ่านการเก็บออมเงินกับธนาคารโรงเรียน             มีการ
วางแผนและก าหนดเปูาหมายการออมอย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันคาดการณ์ค่าใช้จ่ายและเก็บออมเงินไว้ใช้ยาม
สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่งเสริมความรู้และความส าคัญของการประหยัดอดออม และมีคุณธรรมในด้านความมีวินัยการ
ออมอย่างสม่ าเสมอ มีความอดทน มีความเพียรพยายามต่อการประหยัดอดออมของตนเอง เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี              ให้สามารถด าเนิน
ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างสมดุลและมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน           

กับธนาคารโรงเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการออมเงินและการอยู่อย่างพอเพียง 

 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ             
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง                    
ผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เห็นความส าคัญของการออมเงิน           
 และการอยู่อย่างพอเพียง 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
  1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนดไว้  

 2) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ในระดับดีผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
  3) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร้อยละ 80 เห็นความส าคัญของ              
การออมเงินและการอยู่อย่างพอเพียง 
 
 
 
 



183 
 

5. กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 4 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาการด าเนินกิจกรรมสืบสาน 
พระราชปณิธานตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
1.2 ศึกษาแนวทางการส่งเสริม 
คุณลักษณะการประหยัดอดออม 
ของนักเรียนในสถานศึกษา 
1.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนา 
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
1.6 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ครั้ง 
 

1 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. – พ.ย. 
2564 

นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 
และครูกลุ่มสาระ 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมทดสอบความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1, 2, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5 
 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการออม              
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1, 2, 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5 

1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

ธ.ค. 
2564 

 
 
 
 
 
ธ.ค. 2564 – 
ก.ย. 2565 

 
 

 

นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 
และครูกลุ่มสาระ 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

 
 
 
นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 

และครูกลุ่มสาระ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 6 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 
และครูกลุ่มสาระ 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย. 2565 
 

นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์ 
 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....10,000....     บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น   ..... 10,000.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์คะแนนที่ก าหนดไว้ 

1) แบบทดสอบ 
 

ผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ไว้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงในระดับดีผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
 

1) สมุดสะสมแต้มดาวการออม 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 
3) แบบสังเกตพฤติกรรม 

1) ผลคะแนนจากสมุดสะสม 
แต้มดาวการออม 70 คะแนน ขึ้น
ไป 
2) คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงใน
ระดับดี 

3) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี ร้อยละ 80 เห็นความส าคัญของ              
การออมเงินและการอยู่อย่างพอเพียง 

1) แบบประเมินความพึงพอใจ 
2) แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียนร้อยละ 80 
เห็นความส าคัญของการออมเงิน
และการอยู่อย่างพอเพียง 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงผ่านการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
3. นักเรียนเห็นความส าคัญของการออมเงินและการอยู่อย่างพอเพียง 
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9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     
  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง           
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันคาดการณ์ค่าใช้จ่าย
และเก็บออมเงินไว้ใช้ยามสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
ลงชื่อ............................................................... 

                                                         (นายสุทธิพงษ์ โชติรมย์) 
                 ผู้เสนอโครงการ 

                                                                                           ต าแหน่ง  คร ู  
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

    ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                                     (……………………………….) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่    21    ชื่อโครงการ    โรงเรียนวิถีพุทธ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสาลินี     สิทธิสาร 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ… โรงเรียนวิถีพุทธ... 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
- 
            1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง ของสังคม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียน
ระบบปกติทั่วไป ที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ โรงเรียนได้มองเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม 
      2.2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
      2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อต้านการทุจริต 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทุกคน เข้าปฏิบัติติตนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทุกคน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
   3. นักเรียนร้อยละ 95 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   4. นักเรียนร้อยละ 95 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   5. นักเรียนร้อยละ 95 มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…6….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
เรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

1 ครั้ง 
 
 

5 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

ต.ค. - พ.ย.64 นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.2 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.3 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  2565 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4, 
3.1-3.5 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

45,000 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 
 
 
- 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
 
มิ.ย. - ก.ค.65 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 
นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
 
 
 
 
 
นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 
นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 5 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....90,000....     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....90,000.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

1. สังเกต 

 

1. ผ่าน  ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ผลงานนักเรียนอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

3. ร้อยละของนักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      2. นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
      3. นักเรียนรู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
      4. นักเรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นางสาวสาลินี  สิทธิสาร) 

ผู้เสนอโครงการ 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

    ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                                 (นางสาวสาลินี  สิทธิสาร) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...22...ชื่อโครงการ...โรงเรียนคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง........................................................................................... 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…โรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า          (     )  โครงการใหม่          (     )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล  
         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง 
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนให้เป็น
พลเมืองที่ มีคุณภาพ มีความรู้  ความสามารถ เป็นคนดี  คนเก่ ง  และมีความสุข ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการด าเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครูนักเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียง 2) กตัญญู        3) ซื่อสัตย์
สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อย่างเป็นระบบ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาอย่างรอบด้าน จึงน าไปสู่การด าเนินงานโครงการ “โรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี โรงเรียนคุณธรรม สพฐ” จัดกิจกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ขแงโรงเรียนได้แก่ จิตอาสา มีความรับผิดชอบ อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน
และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา ๒) มี
ความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 
4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรมตามที่โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ก าหนด 
3. เพื่อให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานหรือองกรค์ท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 
  1) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมอัต
ลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 2) มีความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง 
 3.2 ด้านคุณภาพ  
                     1) นักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์
สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรมตามที่โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ก าหนด 
  2) นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 2) มี
ความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรมตามที่โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ก าหนด 
ร้อยละ 100 
 2) นักเรียนได้รับคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 2) มี
ความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 100 
      
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…4….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ครั้ง 
 
 

1 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. - พ.ย.
64 

นางสาวณัฐฐินีย์ 
เทียนทองและครูกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, 
จิตอาสา  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3.5 
2.2 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการ
คุณธรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3.5 
2.3 กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3.5 
2.4 กิจกรรม เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรมสอดคล้องกับ

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

22,000 
 
 
 
 

12,500 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

10,000 

พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

 
 
 

พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

 
 
 

ส.ค. 65 
 
 
 

ต.ค.-พ.ย.
65 

นางสาวณัฐฐินีย์ 
เทียนทองและครูกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
นางสาวณัฐฐินีย์ 

เทียนทองและครูที่
ปรึกษาทุกห้องเรียน 

 
 

นางสาวณัฐฐินีย์ 
เทียนทองและครูกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

นางสาวณัฐฐินีย์ 
เทียนทองและครูกลุ่ม
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

มาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3.5 

 สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตามการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

ครู 6 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสาวณัฐฐินีย์ 
เทียนทองและครูกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
 

นางสาวณัฐฐินีย์ 
เทียนทอง 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....49,500....     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   ..... 49,500.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1.นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) 
ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) 
อุดมการณ์คุณธรรมตามที่โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ได้ก าหนด ร้อยละ 100 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

การนิเทศติดตาม 

2. นักเรียนได้รับคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิต
อาสา 2) มีความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่าง
พอเพียง ร้อยละ 100 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

การนิเทศติดตาม 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจการ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1.นักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ ตามที่โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ก าหนด 
 2. นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
เครื่องมือในการลงมือปฏิบัติจริง 
9.  การสร้างภูมคิุ้มกัน     
1. มีการตั้งกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
2. คณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง) 

ผู้เสนอโครงการ 
ต าแหน่ง  ครู 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

    
    ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                             (นางสาวณัฐฐินีย์ เทียนทอง) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่    23    ชื่อโครงการ    วันส าคัญ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสาลินี     สิทธิสาร 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ… วันส าคัญ... 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันเน้น
การฝึกฝนและเพ่ิมพูนให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ-พอเพียง ตลอดจนได้เห็นคุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รักสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนมีคุณธรรมน าชีวิตอย่างสงบสุข 
            1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 กิจกรรมวันส าคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ส าคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันส าคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียนได้รู้ความหมายและความส าคัญของวันส าคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก และแสดง
ความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
ยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  

2.  วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันส าคัญต่างๆ  
 2.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 2.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญของท้องถิ่น 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  
3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
                  1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
         2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันส าคัญต่างๆ  
           3.2 เชิงคุณภาพ 
          1นักเรียน  ร้อย ละ 80 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2564 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
   2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
   3. นักเรียนร้อยละ 80 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
   4. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
   5. นักเรียนร้อยละ 80 มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…9….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
เรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

1 ครั้ง 
 
 

5 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

ต.ค. - พ.ย.64 นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
นางสาววรรณญากร ฤทธิ์
เดช 
นางสาวนริศศา 
นางสาวอัญชิษฐา 
นางสาววรรณเลขา 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.2 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้/สื่อ/
นวัตกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 
2.3 กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  2565 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,2.3,2.4, 
3.1-3.5 

1 ครั้ง 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

1 ครั้ง 
 

95,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
พ.ย.64 - ก.ย.
65 
 
 
 
 
มิ.ย. - ก.ค.65 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
นางสาวอัญชิษฐา 
นางสาววรรณเลขา 
 
 
 
 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 5 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 
นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสมพร  ผาด า 
นายอุดมศักดิ์  ชาญเลิศ 
นางสาวสาลินี  สิทธิสาร 

นายสุทธิพงษ์  โชติรมย ์
นางสาวณัฐฐินีย์  เทียนทอง 
นางสาวอัญชิษฐา 
นางสาววรรณเลขา 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....95,000....     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....95,000.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

1. สังเกต 

 

1. ผ่าน  ร้อยละ 80  ขึ้นไป 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. ผลงานนักเรียนอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

3. ร้อยละของนักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. ร้อยละของนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      2. นักเรียนทุกคนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
      3. นักเรียนรู้จักยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
      4. นักเรียนทุกคนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
           
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(นางสาวสาลินี  สิทธิสาร) 

ผู้เสนอโครงการ 
ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
                                            
 
                                        ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ 
                                                  (นางสาวสาลินี  สิทธิสาร) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...24...ชื่อโครงการ...ส่งเสริมวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…ส่งเสริมวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดู
จากผลการประเมินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อยู่ในระดับ ดี
มาก และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงสถาปนาโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้นด้วย
พระราชประสงค์ท่ีจักพัฒนาการศึกษาให้กับราษฎร และพระราชทานนาม “เทพศิรินทร์” เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบรมราชชนนี สถาบันเทพศิรินทร์  อันทรงเกียรติที่สืบทอดพระราชปณิธานของพระองค์แห่งนี้จึงถือ
ก าเนิดมาด้วยความรักและความกตัญญู เพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติและสร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าให้กับ
สังคมไทยและสังคมโลก สืบเนื่องมากว่า 135 ปี  
      โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ล าดับที่ 6 ตามกรอบความ
ร่วมมือในสัตยาบัน “กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์” การถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
เพ่ือเป็นกระบวนการในการพัฒนาสร้างสรรค์เยาวชนไทยทั่วประเทศให้มีคุณลักษณะพิเศษที่สร้างอัตลักษณ์ให้เป็น
เยาวชนเทพศิรินทร์เหมือนกัน ต่อเนื่องยาวนานมานี้ ด้วยความรักและความกตัญญูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
เทพศิรินทร์ที่มีส่วนส าคัญในการขัดเกลาและหล่อหลอมความเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์ ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคี และจิตวิญญาณความเป็นเทพศิรินทร์มาตลอด จากการ
พัฒนาเครือข่ายเทพศิรินทร์ บัดนี้ชาวเทพศิรินทร์ทั่วประเทศในนามเทพฯ เป็นหนึ่ง ได้ร่วมสร้างเสริมและ
สร้างสรรค์ ชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วประเทศ 
     นักเรียนทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วร าเพยแห่งนี้ จึงควรเรียนรู้และเข้าใจ เข้าถึง วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็น
เครื่องมือและกระบวนการหล่อหลอม ขัดเกลา บ่มเพาะ คุณลักษณ์อันพึงประสงค์อันเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน
เทพศิรินทร์ทุกคน  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือถ่ายทอด สืบสานและปลูกฝังวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์   ลาดหญ้า 
กาญจนบุรี 
2.2  เพ่ือแสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และความกตัญญูแก่ 
บุคคลส าคัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ อันได้แก่ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ 
        2) ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 90 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ 
 3) คุณครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                     1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้รับการถ่ายทอด สืบสานและปลูกฝัง
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ มีความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลส าคัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์  
          2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่มีส่วนใน
การสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
           
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1)  นักเรียนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
2)  นักเรียนมีความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลส าคัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
3)  นักเรียนมีความรักและศรัทธาในสถานศึกษา 
4)  ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมเทพศิรินทร์อย่างต่อเนื่อง 
 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …5... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

 
 
 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรู้
วัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 
 

2.2 กิจกรรมวันอานันทมหิดล 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 
2.3 กิจกรรมวันแม่ร าเพย 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

นักเรียน ชั้น 
ม.1 และ ม.4 
ประมาณ 300 
คน 
คณะครูทุกท่าน 
 
นักเรียนทุกคน 
คณะครูทุกท่าน 
 
 
 
นักเรียนทุกคน 
คณะครูทุกท่าน 
 
 

25,000 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 

25,000 

พ.ค. 65 – 
มิ.ย. 65 

 
 
 
 
 

พ.ค. 65 – 
มิ.ย. 65 

 
 

ส.ค. 65 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

2.4 กิจกรรมวันปิยมหาราช 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 

นักเรียนทุกคน 
คณะครูทุกท่าน 
 
 

2,500 ต.ค. 65 – 
พ.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2.5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น 
ม.3 และช้ัน ม.6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

นักเรียน ชั้น 
ม.3 และชั้น 
ม.6 
คณะครูทุกท่าน 
 
 

35,000 ม.ค. 65 – 
มี.ค. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....61,000....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....61,000.... บาท   
 
 
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรม 
   เทพศิรินทร์ 
 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรม
เทพศิรินทร์ 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออกที่บ่งบอก
ถึงวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
ในระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนมีความจงรักภักดีและกตัญญู 
   กตเวทีต่อบุคคลส าคัญของโรงเรียน 
   เทพศิรินทร์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 

3. นักเรียนมีความรักและศรัทธาในสถานศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

4. ผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน 
   ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมเทพศิรินทร์อย่าง 
   ต่อเนื่อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
8.1  นักเรียนมีบุคลิกลักษณะและแสดงออกถึงวัฒนธรรมเทพศิรินทร์ ให้เห็นอย่างเด่นชัด 
8.2  เพ่ือแสดงออกถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และความกตัญญูแก่ 
บุคคลส าคัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ อันได้แก่ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 

  
       ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)             
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

 
 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                                       (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)  
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...25...ชื่อโครงการ...เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    - 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
   ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero tolerance & Clean Thailand)          
มีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณ
การและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเปูาหมายเชิง
ยุทธศาสตร์คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3  ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การปูองกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ) อีกด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ท าข้อตกลง 
ความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์
รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้านปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
   ดังนั้น เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยมีเปูาหมายให้มีการบริหารจัดการ และบูรณาการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนน าและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตลอดจนเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อน “โรงเรียนสุจริต” ให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืนต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากร 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนน าและผู้ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการด าเนินงาน    

โครงการ 
2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
      1) โรงเรียนจัดอบรมคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช สพฐ. จ านวน 35 คนและคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช 
สพฐ.ชุมชน จ านวน 35 คน ครู 10 คน 
     2)  โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โดยมีนักเรียนป.ป.ช สพฐ. 
และนักเรียนแกนน าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  จ านวน 60 คน ครู 25 คน เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
     3) นักเรียนคณะท างานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จ านวน 35 คน สมารถด าเนินกิจกรรมของ 
บริษัทได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
     4)  นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ทุกคนได้ท ากิจกรรมสมุดบันทึกความดี  
DSL-Stars 
     5)  ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน 
โรงเรียนสุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 3.2 ด้านคุณภาพ 
                1) คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ส.พ.ฐ. ชุมชน มีความรู้  
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
     2) นักเรียนแกนน าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่อบรม “ค่ายเยาวชนคนดีของ 
แผ่นดิน” สามารถน าความรู้เรื่องโรงเรียนสุจริตไปขยายผลให้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพ่ือน
ได้ 
     3) นักเรียนคณะท างานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สามารถด าเนินกิจกรรมของบริษัทได้ด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
     4) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีคุณลักษณะตามหลักการท าความดี  
DSL-Stars 
     5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 
      

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1)  นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิต
สาธารณะ  
 

2)  มีนักเรียนที่ท าหน้าที่ ป.ป.ช.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
3)  มีการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี 
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …4... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี DSL-Stars 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

2.2 จัดประชุม ป.ป.ช.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
2.3 จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
2.4 จัดกิจกรรมกิจกรรมบริษัทสร้าง 

การดี 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 
 
 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 

นักเรียนแกนน า 
35 คน ครูแกน
น า 10 คน 
 
 
นักเรียนแกนน า 
250 คน ครู
แกนน า 10 คน 
 
 
นักเรียนแกนน า 
50 คน ครูแกน
น า 5 คน 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 

8,000 
 
 

 
17,500 

 
 
 
 

9,500 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....40,000....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....40,000.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ 

1. การประเมินคุณลักษณะ 5 
ประการ 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะ 5 ประการ คิดเป็น
ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. มีนักเรียนที่ท าหน้าที่ ป.ป.ช.น้อย/ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 

3. มีการจัดตั้งบริษัทสร้างการดี แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 



217 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1)  คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ส.พ.ฐ. ชุมชน มีความรู้  

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
2)  นักเรียนแกนน าโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ที่อบรม “ค่ายเยาวชนคนดีของ 

แผ่นดิน” สามารถน าความรู้เรื่องโรงเรียนสุจริตไปขยายผลให้แก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพ่ือน
ได้ 

3)  นักเรียนคณะท างานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สามารถด าเนินกิจกรรมของบริษัทได้ด้วยความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

4)  นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีคุณลักษณะตามหลักการท าความดี  
DSL-Stars 

5)  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดย 
ปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

          ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช) 
ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                                       (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)  
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...26...ชื่อโครงการ...สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดู
จากผลการประเมินการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 อยู่ในระดับ ดี  และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดี 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
   ตามที่รัฐบาลได้ประกาศก าหนดให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  ภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  และกระทรวงยุศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ตามนโยบายปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
และแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดเปูาหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสี
ขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผุ้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่น  
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข  มีจิตส านึกในการดูแล
ลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ  และเปูาหมายของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ ได้ก าหนดกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
โครงการห้องเรียนสีขาว  โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่  เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  เสริมสร้างผู้เรียนให้มี
ภูมิคุ้มกัน  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา   ค้นหาและพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศโดยน้อมน า
ศาสตร์พระราชามาพัฒนาสู่ความยั่งยืนสืบไป 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
      1.  เพ่ือปูองกัน  เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 

      2.  เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
      3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
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3. เปูาหมาย 

  3.1 ด้านปริมาณ 
              3.1.1  ผู้เรียนร้อยละ 90  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
     3.1.2  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
              3.1.3  ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข  หลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  บุหรี่  แอลกอฮอล์ ยาเสพติด  โรคภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
              3.1.4  ผู้เรียนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความม่ันใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
     3.1.5  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
              3.1.6  ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา
นันทนาการและคุณธรรม  จริยธรรม 
 
         3.2 ด้านคุณภาพ 
   3.2.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3.2.2  ผู้เรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี 
   3.2.3  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของยาเสพติดและอบายมุข มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …8... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 
 
 

 

 
1 ครั้ง 

 
 
 
 

7 คน 
1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

2.2 กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 
2.3 กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 
2.4 กิจกรรม ๑๐ นาทีมีความรู้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 

กรรมการ
ห้องเรียนสีขาว
ห้องละ 5 คน 
 
 
นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
 
 
 
นักเรียนทุกคน 
 

15,000 
 
 
 

 

19,850 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 
- 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

2.5 กิจกรรมจิตบ าบัดสังคมในโรงเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 

นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
 

2,000 พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2.6 กิจกรรมคลินิกเสมารักษ์และตู้แดง
เสมารักษ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 

นักเรียนทุกคน 3,000 พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 



224 
 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.7 กิจกรรมชุมนุมเสมารักษ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 

สมาชิกชุมนุม 2,000 พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2.8 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4  

นักเรียนทุกคน 12,650 พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65 

 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....55,000....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....55,000.... บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด
และอบายมุข มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข 
 

1. การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
 
2. การสุ่มตรวจปัสสาวะ 
 
 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ
การด าเนินการโครงการ 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสาร
เสพติด 
 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1)  ไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
           2)  ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนได้รับการแก้ไข 
  3)  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)             
                                          ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                                       (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 
 

 
 
 

แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...27...ชื่อโครงการ...พัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…ยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดูจากผล
การประเมินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ ดีมาก และ
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก 
         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นภาระงานหนึ่งที่ส าคัญของสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ของ
นักเรียนให้ กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน 
ทั้งทางด้าน อารมณ์ สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข 
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยให้
ความส าคัญกับการ พัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้
เป็นคนดี คนเก่ง คนมี ความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้
ครู เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพ่ือสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการ ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูนและ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกด าเนินชีวิต อย่าง มีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้มีการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตั้ งแต่ปี
การศึกษา  2543  หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2542  โดยมีการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามศักยภาพของแต่ละโรงเรียน  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน  พร้อมด้วยวิธีการและเครื่ องมือท างานที่ชัดเจน  โดยมีครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน  กระบวนการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่  การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การพัฒนานักเรียน  การแก้ไข  และการส่งต่อ  นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอก  รวมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุน
จากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  โดยอยู่
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  จึงต้องอาศัยการท างานที่เข้มแข็งของบุคลากรทุกฝุายด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาส านักงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลุล่วงไปได้ด้วยดี มีการจัดท าเอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และมีการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไข  ความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เห็นถึงความส าคัญใน การบริหาร
กิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดประโยชน์  ท าให้เกิดความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน นักเรียนที่มี
ปัญหาด้านต่างๆได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไขพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ตามโครงการ
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ประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนในโรงเรียนรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข รู้จักการให้และการรับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เข้าใจและยอมรับ
กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการท างาน  
         ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและ  
         ประเมินผลได ้
     2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา 
     2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
          พัฒนาความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งม่ันที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
     2.5 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  
          และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
     2.6 เพ่ือการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
     2.7 เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน 
     2.8 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
       1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 80 ได้รับการดูแล  
                         ชว่ยเหลอือย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา 
        2) ผู้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
       3) คุณครูที่ปรึกษานักเรียนด าเนินการเยี่ยมบ้านคิดเป็น ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
                     1) โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม  
                         กระบวนการวิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมี   
                         ประสิทธภิาพและยั่งยืน 
          2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร  
                        ภายนอกให้ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน 
          3) โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแก้ไขปัญหา    
                        ในด้านการศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ 
                   4) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทุกคนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
                         อารมณ์สังคม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนคิดครบถ้วน 
 2) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธีตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการจัดระบบดูแล  
     ช่วยเหลือนักเรียน 
 4) นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …7... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมให้ก าลังใจครอบครัวที่มี
ภาวะยากล าบาก 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.6 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.6 
2.3 จัดหาสื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตราฐานสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 – 1.1.6 , 1.2.1 – 1.2.4 
2.4 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

1 ครั้ง 
 
 
 
 
ตลอดปี

10,000 
 
 
 
 
 

37,500 
 
 
 

14,783 
 
 
 
 

34,800 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ย. 64 - 

นางสาววรรณเลขา 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 
นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
 
 
 
 
นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.6 
2.5 กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และ
เสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.6 
2.6 กิจกรรมเด็กไทยไม่ไร้สัญชาติ (การ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับนักเรียนที่
ด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 , 2.2 , 2.5 
2.7 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.6 

การศึกษา 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 

 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 

3,717 
 
 
 
 
 
 

38,000 
 

ก.ย. 65 
 

 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 

และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 
นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาวสริตา  ดาบแก้ว 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....163,800....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....163,800.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนคิดครบถ้วน 1. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. ครูด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครบ 100% 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 

3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
องค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แบบประเมินความพึงพอใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 

4. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และห่างไกล
จากสิ่งเสพติด 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และมีปัญหา
มีพฤติกรรมดีขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1) โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีความเข็มแข็ง 
 2) ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรอบด้านตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
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ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสริตา  ดาบแก้ว)             

                                                    ครู วิทยฐานะ - 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
      (นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    
 
 
 ลงชื่อ................................................................. 
                  (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                          (นางสาวสริตา  ดาบแก้ว)  
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...28...ชื่อโครงการ...สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดู
จากผลการประเมินการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    อยู่ในระดับ 
ดี และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดี 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 ประเทศไทยมีกฎหมายจ ากัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ ก าหนดให้โรงเรียนที่ต่ ากว่าระดับอุดมศึกษา               เป็น
สถานที่ปลอดบุหรี่ 100 % เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่ในการปฏิบัติเรายังพบเห็นการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่ในชีวิตประจ า จนเกิดเป็นความเคยชินที่ได้เห็นการสูบบุหรี่หรือได้
กลิ่นควันบุหรี่ในโรงเรียน 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ตระหนักว่า บุหรี่ คือ สิ่งเสพติดท่ีเป็นจุดเริ่มต้น 
ของยาเสพติดร้ายแรงอ่ืน ๆ และเป็นชนวนชักน าให้ เยาวชนก้าวสู่พฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ จึ ง เห็นว่า                   
การขับเคลื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้โรงเรียนเทพศิริ
นทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี โรงเรียนปลอดบุหรี่  
  การด าเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จะช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ได้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีจึงจัดท าโครงการ สถานศึกษา                   
ปลอดบุหรี่ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษางดจากการสูบบุหรี่ 
          2) เพ่ือให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 
         3) เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากพิษภัยของควันบุหรี่ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
      1) นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     
จ านวน  558 คน 
     2) นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จ านวน  309  คน  
   รวมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  จ านวน 867 คน 

 3.2  ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้รักการเรียนรู้ รักการออกก าลังกาย  มีวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี    
รู้จักใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์  มีทักษะการด ารงชีวิต  เป็นคนดีของสังคมและไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่                 
ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากบุหรี่ 
 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …3... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมที่ 1 ประกาศนโยบาย
โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 
 

 
2.2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
ข้อที่ 2  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 – 2.2 
 
2.3 กิจกรรมที่ 3 บูรณาการความรู้เรื่อง
บุหรี่และสุขภาพในรายวิชาต่าง ๆ  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 – 1.2.6 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 
ตลอดปี
การศึกษา 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

7,000 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 

นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 
 

นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 
 
นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาวอารีพร เพ็งน้อย 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....8,000....   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....8,000.... บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
บุหรี่ 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1)   นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีประโยชน์และไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลอออล์ 
2)  นักเรียนมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจิตสาธารณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด  
ประโยชน์ 
3)  นักเรียนมีทักษะชีวิต  ใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอารีพร เพ็งน้อย)           

                                                     ครู วิทยฐานะ - 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
      (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

 
ลงชื่อ …………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวอารีพร  เพ็งน้อย) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************** 
โครงการที่........29......ชื่อโครงการ...............พัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทศัน์โรงเรียน........................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ...นางรัชนี......เชื้อจันสา........................................................................................... 

13. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

14. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ…...............พัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์โรงเรียน................................................. 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( √  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 จากการด าเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมี
ผลด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และมีการจัด
กิจกรรมกิจกรรมตามโครงการที่ปฏิบัติ ได้แก่ 
 ๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ของนักเรียนทุกห้องเรียน 
 ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนอาคาร ห้องเรียน ห้องส านักงานและห้องน้ า  
           ๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (๕ ธันวาคม) 
 ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าปูายหน้าห้องเรียนของนักเรียน  
ด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้
นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ส่วนด้านงบประมาณใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่เพียงในการด าเนินโครงการ  
1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและช่วยส่งเสริม
ในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การ
ปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และ
ผู้ใช้บริการในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน 
สภาพของอาคารเรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้
พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียนและ บริเวณโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
๒. เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๓. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 



245 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  ๑. ครูและนักเรียนร้อยละ ๘0 มีความพึงพอใจในการพัฒนาอาคารสถานที่ อาคารประกอบและ
สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน 
๒. ร้อยละ 80 ของห้องเรียนและอาคารสถานได้รับการดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 3. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร้อยละ ๘0 ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอน อย่างมีคุณภาพ 
 

3.2  ด้านคุณภาพ 
๑. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ    

การจัดการเรียนรู้ 
๒. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและ  

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ามีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการ
เรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…๗….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภาระงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

  - 1 ต.ค.64 – 
30 พ.ย.6๕ 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม.......ซ่อมแซมอาคารเรียน...... 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที๕่ 

- ส ารวจอาคาร สถานท่ี ช ารุด เสยีหาย 

ครูและ
นักเรียนทุก

คน 

๖0,000 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
- จัดจ้างช่างในการซ่อมบ ารุง 
- ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซม 
๒.๒ กิจกรรม.....ซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียน.... 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.๒.ตัวบ่งชี้ที่.๕ 

- ส ารวจโต๊ะ เก้าอ้ีที่ช ารุด เสียหาย 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม 
- ด าเนินการซ่อมโต๊ะ เก้าอี้ 
- ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซม 

๒.๓ กิจกรรม.......ซ่อมแซมบ้านพักครู....... 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.๒ ตัวบ่งชี้ที่.๕ 

- ส ารวจบ้านพักครูที่ช ารดุ เสยีหาย 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรงุซ่อมแซม 
- จัดจ้างช่างในการปรับปรุง ซ่อมแซม 
- ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซม 
๒.๔ กิจกรรม.......ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
น้ าประปา.......  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.๒ ตัวบ่งชี้ที.่๕ 

- ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟูาและน้ าประปาท่ีช ารุด 
เสียหาย 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง 
- ด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซม 
๒.๕ กิจกรรม.......จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าความ
สะอาด.....  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาข้อที.่๒. ตัวบ่งชี้ที่.๕ 

- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 
- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อมา 
- เบิกวัสดุอุปกรณ์ให้ครูที่ปรึกษาและเจา้หน้าท่ี 
๒.๖ กิจกรรม.......ประดับธงและพระบรม
ฉายาลักษณ์เนื่องในวันส าคัญต่างๆ.....  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาข้อที.่๒. ตัวบ่งชี้ที่.๕ 

- ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ทีต่้องใช้ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งในวัน
ส าคัญต่างๆ 

 
 

8๖๑ คน 
 
 

      
 

8๖๑ คน 
 
 
 
       

8๖๑ คน 
 
 
 
 
 

8๖๑ คน 
 
 
 
 
 

8๖๑ คน 
 
 
 
 
 

 

 
 

๑๕,000 
 
 
 
 

๕๐,000 
 
 
 
 

๕0,000 
 
 
 
 
 

๖0,000 
 
 
 
 
 

๑0,000 
 
 
 
 
 

 

 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 

 
ตลอดปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

 
 
 
 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

 
 
 
 

นายจรัญ 
มูลจันทร์ 

 
 
 
 
 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

 
 
 
 
 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- ด าเนินงานในวันส าคัญต่างๆตามปฏิทิน 
๒.๗ กิจกรรม.......ปรับภมูิทัศน์สวนหย่อมหน้า
อาคารเรียนและบริเวณต่างๆ.....  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษาข้อที.่๒. ตัวบ่งชี้ที่.๕ 

- ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับภูมิทัศน ์
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับภมูิทัศน์ 
- ด าเนินการปรบัปรุงภูมิทัศน์บริเวณต่างๆของ
โรงเรียน 

8๖๑ คน ๔0,000 ตลอดปีงบประมาณ  
นายยศวัฒน์ 

ทับทิม 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

 - ตลอดปีงบประมาณ นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

๗ เล่ม 
๑ เล่ม 

- ตลอดปีงบประมาณ นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน           ....๒๘๕,000..   บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงนิอื่น ๆ (...เรียนฟรี 15 ปี.............)  จ านวน  ...........-.......... บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   ....๒๘๕,000.... บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่ม
รื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่
เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ      ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 

2. อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายใน
โรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 
ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ      ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ามีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการมีความปลอดภัยมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการ
เรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.  มีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  มีวัสดุและอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการให้บริการ 
3.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน    
  
 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ  
( นางรัชนี  เชื้อจันสา.) 

ครู วิทยฐานะ.ช านาญการพิเศษ.. 
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      ( นายจรัญ  มูลจันทร์) 
   หัวหน้าฝุาย.. นโยบายและแผนงาน...     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (..นายยศวัฒน์  ทับทิม...) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…งานทั่วไป……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                     (....นางรัชนี  เชื้อจันสา....) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
***************************************************************************************************************** 

โครงการที่......30........ชื่อโครงการปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยศวัฒน์  ทับทิม 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
           มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
                6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
         มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
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               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                        3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                        3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเรียนและบริเวณต่างๆ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
           โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  ช่วย
ส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้  ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่อง
ความสะอาด สิ่งแวดล้อมเปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตา
ของโรงเรียน การจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ร่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับ
อิทธิพลเป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ 
     2.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้สะอาด สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
          ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
           3.2.1 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  

 3.2.2 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ  
การจัดการเรียนรู้ 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 80 
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 1 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 
 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบรหิาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วมประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 1 ต.ค.64 – 30 พ.ย. 
64 

รองยศวัฒน์ 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม ปรับภูมิทัศนส์วนหย่อมหน้า
อาคารเรยีนและบริเวณต่างๆ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 4  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2 , 2.5 
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1   
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค์   

ร้อยละ 80 
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

20,000 1 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 
65 

รองยศวัฒน์บุคลากร
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ร้อยละ 80  
มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม 

 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

รองยศวัฒน์บุคลากร
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 31 มี.ค. 65 – 30 
ก.ย. 65 

รองยศวัฒน์บุคลากร
กลุ่มบรหิารทั่วไป 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  20,000         บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   20,000          บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน อย่างมี
คุณภาพ 

แบบประเมิน 
 

ร้อยละ 80 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ทีส่ะอาด สวยงาม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

แบบสอบถาม 
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     8.1 มีระบบการบริหารจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 
     8.2 มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้สะอาด สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     

9.1  มีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ (P) 
9.2  ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ อย่างมีระบบขั้นตอน  (D) 
9.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม  (C) 
9.4  น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงาน 
ในโครงการในปีการศึกษาต่อไป  (A) 
    
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ       
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
  
ลงชื่อ................................................................. 
             (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
                (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 

 
 
   ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                                        (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชยั) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 
 

 
 

แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************** 
โครงการที่........31......ชื่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School).......................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ...นางรัชนี......เชื้อจันสา........................................................................................... 

15. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

16. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ…...............โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)................................................. 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( √  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 จากการด าเนินโครงการ“ โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ”  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซ่ึง
ซึ่งได้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มี
ผลด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก กิจกรรมตามโครงการที่ปฏิบัติ ได้แก่ 

๑. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท าที่ตั้งถังขยะ 
 ๒. จัดซื้อถังขยะไว้บริการตามจุดต่างๆของโรงเรียน  
          ๓. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้
นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีอาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ส่วนด้านงบประมาณใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไม่เพียงในการด าเนินโครงการ  
1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมผีล) 

 นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่ง
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปีตามอัตราการ
เพ่ิมข้ึนของจนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ า แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการจัดเก็บ 
เคลื่อนย้าย รวมทั้งการท าลาย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น แต่
ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2555 พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึง
ประมาณ 24.73 ล้านตัน ในจ านวนนี้สามารถก าจัดได้อย่างถูกต้องตามลักวิชาการ ประมาณ 5.83 ล้านตัน และ
ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 5.28 ล้านตัน มูลฝอยส่วนที่เหลือกว่า 13.62 ล้านตัน ยังคงถูกกจัดทิ้งอย่าง
ไม่ถูกหลักวิชาการด้วยวิธีการ เทกองกลางแจ้ง และการเผาในที่โล่ง 
 ด้วยความส าคัญของปัญหาปริมาณขยะสะสมที่มีเป็นจ านวนมากและขาดการจัดการให้ถูกต้องตามหลั ก
วิชาการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การลดขยะมูลฝอย
โดยการน ากลับไปรีไซเคิลเป็นวิธีการก าจัดขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้อีก
ด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีเห็นถึงประโยชน์ของการลดปริมาณขยะให้
น้อยลงโดยการคัดแยกขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปแล้วน าไปจ าหน่าย ซึ่งรายได้จากการ
จ าหน่ายทางโรงเรียนจะน าไปท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

  ๒. เพ่ือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยก 
              ขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม 

๓. เพ่ือเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  ๑. ครูและนักเรียนร้อยละ ๘0 มีความพึงพอใจในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม 

๒. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงร้อยละ 50  
 
3.3  ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในการเก็บ คัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

 ๒. โรงเรียนสามารถสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ามีมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรง
ตามมาตรฐานการศึกษา 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…๗….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภาระงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

  - 1 ต.ค.64 – 
30 พ.ย.6๕ 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๑. คัดเลือกคณะท างานและก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะท างาน 
๒.ประชุมคณะท างานวางแผนการ 
ด าเนินงาน 
๓. ติดต่อร้านรับซื้อของเก่าในชุมชนเพ่ือ

ครูและ
นักเรียนทุก

คน 

 1 ต.ค.64 – 
30 พ.ย.6๕ 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ส ารวจราคาและประเภทของขยะรีไซเคิล
ที่รับซื้อ 
๔. เตรียมสถานที่ในการรับซื้อและจัดเก็บ
ขยะ 
๕.เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือกันในโรงเรียน เช่น 
- พาครูไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ 
- ประชาสัมพันธ์นักเรียนในช่วงเช้า
หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- ประชาสัม พันธ์ เสี ยงตามสายของ
โรงเรียน 
- จัดบอร์ดนิทรรศการ 
- แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ในโรงเรียน 
๖.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะให้กับนักเรียนทุกคน 
๗ .รณร งค์ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ต ร ะห นั ก ถึ ง
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

 - ตลอดปีงบประมาณ นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

๑ เล่ม 
๑ เล่ม 

- ตลอดปีงบประมาณ นางรัชนี 
เชื้อจันสา 
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๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน           .....๒๐,000....   บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (...เรียนฟรี 15 ปี.............)  จ านวน  ...........-.......... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   ....๒๐,000.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ในเรื่องการ
คัดแยกขยะที่ถูกต้องและเหมาะสม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ      ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 

2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกใน
การเก็บ คัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. โรงเรียนสามารถสร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

แบบประเมินการด าเนินงาน      ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ามีมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
และเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรง
ตามมาตรฐานการศึกษา 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.  มีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  มีวัสดุและอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการให้บริการ 
3.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน   

   
ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     

                                                                 ( นางรัชนี  เชื้อจันสา.) 
                                                          ครู วิทยฐานะ.ช านาญการพิเศษ..   
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      ( นายจรัญ  มูลจันทร์) 
   หัวหน้าฝุาย.. นโยบายและแผนงาน...     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (..นายยศวัฒน์  ทับทิม...) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…งานทั่วไป……. 

 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                        (....นางรัชน ี เชื้อจันสา....) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************** 
โครงการที่........31.......ชื่อโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี..................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ...นางรัชนี......เชื้อจันสา........................................................................................... 

17. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

18. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ…...............โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี.......................... 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             ( √ )  โครงการใหม่            (   )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
 
 ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอนการอบรมและให้
ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะท าให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็น
ผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริจัดตั้งงาน   
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิด
กับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป 
 สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพ
ถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพอาจเป็นตัวอย่ างแห้งหรือตัวอย่างดองิ
หรือเก็บรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆพันธุ์พืชที่ท าการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้
นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งสามารถด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน  โดย
มีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็น
ประโยชน์ในการสอนวิชาต่างๆ 

จากพระราชด าริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเรื่องของสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูป
การศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้มีการประชุมหารือ และเห็นพ้องต้องกันที่จะ
สนองราชด าริด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ปัจจุบันการสอนและการอบรม
ให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจและเกิด
ความปิติยินดีที่จะเกิดใฝุรู้ใฝุเรียนเพ่ือท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้
ความรู้สึกว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะท าให้เด็กเกิดความเครียด  และอาจท้อแท้
ล้มเลิกความสนใจ  ซึ่งอาจเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว 

ดังนั้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  จึงมีแนวคิดสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  และได้จัดท า “โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี” เพ่ือ
เป็นสื่อในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้นักเรียนได้ใกล้ชิดพืชพรรณไม้  เห็นคุณค่า  
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ประโยชน์  ความสวยงามอันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและเพ่ือรวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ไว้เป็น
แหล่งศึกษา ข้อมูลพันธุ์พืชชนิดต่าง และเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆเก่ียวกับพันธุ์ไม้ไว้ให้ผู้ศึกษาได้ค้นคว้า ต่อครูผู้สอน
ต่อชุมชนได้น าไปใช้  นอกจากนี้ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของทุก ๆ คน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและสร้างความตระหนักของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและประชาชน    ใน
ท้องถิ่น  ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาไว้ตลอดไป และวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างถูกต้อง                                                                                                       ๒. 
เพ่ือส ารวจชนิดและจ านวนของต้นไม้ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี                         
๓. เพ่ือให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้  ข้อมูลพรรณไม้  และการ
เก็บรักษา  เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา  และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในชุมชนและ
นอกชุมชน 
๔. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่างๆโดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเองและเก่งดีมีความสุข 
๕. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

๑. ผู้บริหาร ๓ คน ครู ๕๔ คน  นักเรียน ๘๖๐ คน เข้าร่วมโครงการ   
๒. ส ารวจพรรณไม้ในพื้นที่ ๖๕ ไร่  ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

๓. จัดท าข้อมูลพรรณไม้ภายในโรงเรียน อย่างละเอียด อย่างน้อย  ๓๐ ชนิดพรรณไม้ 

 
3.4  ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนพรรณไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. สร้างแหล่งเรียนรู้ พรรณไม้ เช่น ไม้ดอง  ไม้แห้งภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

๓. ให้บริการแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ชุมชน ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ของ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนพรรณไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับพรรณไม้จัดท าข้อมูลพรรณไม้ภายในโรงเรียน อย่างละเอียด อย่างน้อย  ๓๐ ชนิดพรรณไม้ เช่น ไม้
ดอง  ไม้แห้งภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียน
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การสอนวิชาต่างๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นักเรียนเก่งดีมีความสุขมีความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น  ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและรักษาไว้
ตลอดไป ด้วยวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง 

 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…๑….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ขออนุมัติโครงการ 
๑.๒ ชี้แจงและเชิญชวนให้บุคลากรต่าง 
ๆ ในโรงเรียนเห็นความส าคัญของการ
จัดท าสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
๑.๓ วางแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 
๑.๔ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและจัดประชุม 

  - 1 ต.ค.64 – 
30 พ.ย.6๔ 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๑. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
๒.ประชุมคณะท างานวางแผนการ 
ด าเนินงาน 
๓. จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
๔. แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและส ารวจ
พันธุกรรมพืชในโรงเรียน 
๕. จัดหาและปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหา
ยาก 
๖. จัดเก็บตัวอย่างพืช 
๗. จัดท าสมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้ 
๘. จัดท าทะเบียนพืชและปูายชื่อ 
๙. การเรียนการสอนบูรณาการเกิดขึ้น
ทุกกลุ่มสาระวิชา 
๑๐. จัดท าปูายชื่อต้นไม้ 

คุณครูทุกคน 
 

คุณครูทุกคน 
 

คุณครูทุกคน 
คุณครูและ
นักเรียน 
ทุกคน 

 
คุณครูและ
นักเรียน 
ทุกคน 

คุณครูและ
นักเรียน 
ทุกคน 

 ๒๘ – ๒๙ ต.ค.64 
 

๑ – ๓๐ พ.ย.64  
 

๑ – ๓๐ พ.ย.64  
๑ – ๓๐ ธ.ค.64  

 
๑ ธ.ค. 64 – ๓๐ 

มี.ค. ๖๕ 
๑ ธ.ค. 64 – ๓๐ 

มี.ค. ๖๕ 
๑ ธ.ค. 64 – ๓๐ 

มี.ค. ๖๕ 
๑ ธ.ค. 64 – ๓๐ 

มี.ค. ๖๕ 

นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

คณะท างาน
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒ ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

 - ตลอดปีงบประมาณ นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

๑ เล่ม 
๑ เล่ม 

- ตลอดปีงบประมาณ นางรัชนี 
เชื้อจันสา 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน           .....๔๐,000....   บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (...เรียนฟรี 15 ปี.............)  จ านวน  ...........-.......... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   ....๔๐,000.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. ผู้บริหาร ๓ คน ครู ๕๔ คน  นักเรียน 
๘๖๐ คน มีความรู้เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

แบบสอบถามความคิดเห็น      ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 

2. จัดท าข้อมูลพรรณไม้ภายในโรงเรียน 
อย่างละเอียด อย่างน้อย  ๓๐ ชนิดพรรณไม้ 

ทะเบียนพรรณไม้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ พรรณไม้ เช่น ไม้
ดอง  ไม้แห้งภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรี 

รายงานผลการด าเนินงาน      ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการจัดท าท่ีชัดเจน 

๒. มีพันธุกรรมพืชหายากพันธุกรรมพืชท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น ๕๐  %   

๓. มีการจัดท าทะเบียนพรรณพืชในโรงเรียน 
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๔. มีการเก็บตัวอย่างพืช 

๕. มีการท าปูายทะเบียนพืชในโรงเรียนได้  ๘๐ % 

๖. เป็นแหล่งความรู้ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ บูรณาการในการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มา
ศึกษา 

๗. มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.  มีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  มีวัสดุและอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการให้บริการ 
3.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน   

   
 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้ เสนอโครงการ     
                                                                 ( นางรัชนี  เชื้อจันสา ) 
                                                          ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

 
 

 

ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      ( นายจรัญ  มูลจันทร์) 
   หัวหน้าฝุาย.. นโยบายและแผนงาน...     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (..นายยศวัฒน์  ทับทิม...) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…งานทั่วไป……. 

 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
                                        (....นางรัชน ี เชื้อจันสา....) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
***************************************************************************************************************** 

โครงการที่ 32 ชื่อโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ  มูลจันทร์ 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
           มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
                6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
         มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
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               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                        3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                        3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการพัฒนางานโสตทัศนปูกรณ์ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพ่ือให้เป็น
โรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่
เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู้ มีความสามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกล
ในระดับสากล 

โดยโครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์มีห้องที่ใช้ในการจัดการประชุมและประชาสัมพันธ์ ในงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน หอประชุมโรงเรียน และใช้ใน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงด้านการ
บริหารภายในโรงเรียน จัดการบริการให้กับนักเรียน และคุณครูในโรงเรียน ในรายชั่วโมงท่ีท าการสอน และในช่วง
พักกลางวัน เข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง และหลังเลิกเรียน รวม การใช้งานด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จึงเกิด
ช ารุด เนื่องจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมทั้งเครื่องขยายเสียง ไมค์โครโฟนไร้สายที่จะด าเนินการ
จัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการจัดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

จึงจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษา จัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ิมเติม และด าเนินการสั่งซื้อ เพ่ือการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในงานราชการมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดโ้ดยสะดวกและเพ่ือซ่อมแซม  ปรับปรุงและดูแลอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
     2.2 เพื่อจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1. จักซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  

 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือให้บริการในแต่ละกิจกรรมได้มากกว่าร้อยละ 85 ขึ้นไป 

        3.2 ด้านคุณภาพ 
          3.2.1 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ได้
เกินร้อยละ ๘๕ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 มีอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ เพียงพอต่อการให้บริการในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียน ได้เกินร้อย
ละ ๘๕ 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 1 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบรหิาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วมประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 1 ต.ค.64 – 15 ธ.ค. 
64 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม พัฒนางานโสตทัศนปูกรณ ์
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1 - 2 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3   
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1  
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
ล้ าหน้าทาง, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   

ร้อยละ 85 มี
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
เพียงพอต่อ
การให้บริการ 
 

20,000 15 ธ.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ร้อยละ 85  
มีการนิเทศก ากับ
ติดตาม 

 15 ธ.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 85  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 15 ธ.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  20,000         บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   20,000          บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เกณฑ์การประเมิน 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
โดยสะดวกและเพ่ือซ่อมแซม  ปรับปรุงและ
ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85 

จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ร้อยละ 85 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     8.1 มีจ านวนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
     8.2 การด าเนินงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น ต่อเนื่อง  

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     
9.1  ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี (P) 
9.2  ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ อย่างมีระบบขั้นตอน (D) 
9.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม (C) 
9.4  น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงาน 
ในโครงการในปีการศึกษาต่อไป  (A) 
    

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ       
            (นายจรัญ มูลจันทร)์ 

     ต าแน่ง ครู    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



275 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางรัชนี  เชื้อจันสา) 
         หัวหน้าบริหารงานทั่วไป    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
                (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน 
                               (นางรัชนี เชื้อจันสา) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่.......33......ชื่อโครงการ...............พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ.......................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ...นางสมใจ......พูนน าเภา........................................................................................... 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ…...............พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ...................................................... .............................. 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( √  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 จากการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีผลด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าห้องพยาบาล มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก มีการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่น ามาใช้ในการพัฒนางานอนามัยของโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้รับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีท่ีเกิดการเจ็บปุวย และเพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูและสุขภาพร่างกาย มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรค COVID-19  และมี
กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่วน
ด้านงบประมาณมีความเพียงพอในการด าเนินโครงการ  
1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียมความพร้อมเพ่ือปูองกันปัญหาด้านสุขภาพ
ตั้งแต่เริ่ม เพ่ือให้นักเรียนสามารถเผชิญปัญหาและสถานการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาด
หญ้า กาญจนบุรีจึงจัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานสุขภาพ
ของนักเรียนให้มีศักยภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญาและการเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยการจัด
ให้บริการทางด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพและการพยาบาลให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
          ๔. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาลให้มียา-เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอในการให้บริการ 
 ๕. เพ่ือให้นักเรียน  ครู บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์        โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 รวมทั้งโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรงรวมทั้งรู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพและออก 
ก าลังกายสม่ าเสมอ นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 โรคติดต่อต่างๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้ง
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รู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงรวมทั้งรู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
โรงเรียนมีห้องพยาบาลมียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการให้บริการ       
3.2 ด้านคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย 
 ๒. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. นักเรียนร้อยละ 90 สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหาทางเพศ 
 4. นักเรียน  ครู บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 90 มียา-เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เพียงพอในการให้บริการ 
 5. นักเรียน  ครู บุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 90 ได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์        โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 รวมทั้งโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรงรวมทั้งรู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ามีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกก าลังกาย  
นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจาก   สิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุรวมทั้งปัญหา  ทางเพศ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีห้องพยาบาลที่มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอในการให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งนักเรียนและบุคลากรรู้จักวิธีการดูแลรักษาพยาบาลตนเองใน
เบื้องต้น รวมทั้งมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…4….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

1 คน - 1 ต.ค.64 –  
30 พ.ย.64 

นางสมใจ 
พูนน าเภา 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม..จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.1 ตัวบ่งชี้ที่.4.. 

      ----จัดซื้อยาและเวชภัณฑป์ระจ าห้อง
พยาบาล 
๒.๒ กิจกรรม..รณรงค์วันเอดส์โลก...... 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.1.ตัวบ่งชี้ที่.4.. 

     850 
 
 
 

850 
 

10,000 
 
 
 

4,000 
 

      ตลอดป ี
 
 
 
      ธ.ค.64 
 

นางสมใจ   
พูนน าเภา 

 
 

      นางสมใจ   
พูนน าเภา 
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       ---เดินรณรงค์ให้ความรูเ้รื่องโรคเอดส์ และ
ประชาสมัพันธ์เรื่องโรคเอดส ์

๒.๑ กิจกรรม..พัฒนาห้องพยาบาล....... 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.1 ตัวบ่งชี้ที่.4.. 

        -จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน อปุกรณ์อ านวย
ความสะดวกในงานพยาบาล 
 
๒.๒ กิจกรรม..การด าเนินงานตามมาตราการ  
โควิด 19..  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.1. ตัวบ่งชี้ที.่4. 

----จัดซื้ออุปกรณ์วัดอุณภูม ิ
  -จัดซื้ออุปกรณ์จ่ายเจลแอลกอฮอล์ 
  -จัดปูายนเิทศให้ความรู้เรื่อง COVID 19 
  -จัดท าปูายไทยชนะประจ าห้องตา่งๆ 
  -จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจคัดกรอง 
COVID 19 เช่น ชุดตรวจ ATK 
  

 
 

     850 
 
 
 
      850 

 
 

4,000 
 
 
 

150,000 

 
 
      ตลอดป ี
 
 
 

ตลอดปี 
 

 
 

      นางสมใจ   
พูนน าเภา 

 
 
 

นางสมใจ 
พูนน าเภา 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

 - ตลอดปี นางสมใจ 
พูนน าเภา 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

2 เล่ม - ตลอดปี นางสมใจ 
พูนน าเภา 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน           ......18,000..     บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ...........-.......... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (...เรียนฟรี 15 ปี.............)  จ านวน  ......150,000... บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   ....168,000.... บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

แบบสอบถาม 
     ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การแปลผลการเจริญเติบโต
ของนักเรียน (น้ าหนัก-ส่วนสูง) 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

แบบสังเกต 

 
     ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

4.ห้องพยาบาลให้มียา-เวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เพียงพอในการให้บริการ 

           แบบสอบถาม 
     ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

5.นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และ
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19 รวมทั้ง
โรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รู้จักการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง
รวมทั้งรู้จักวิธีปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
 

          แบบสอบถาม 

 
 
 
      ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.  มีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  มียาและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอในการให้บริการ 
3.  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน    
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ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ  
                                               ( นางสมใจ  พูนน าเภา.) 
                                            ครู วิทยฐานะ.ช านาญการพิเศษ..   
 
 

ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      ( นางรัชนี  เชื้อจันสา) 
   หัวหน้าฝุาย.. บริหารงานทั่วไป...     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (..นายยศวัฒน์  ทับทิม...) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…งานทั่วไป……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
                                        (....นางสมใจ  พูนน าเภา....) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่  ๓๔   ชื่อโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์     
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก , ครูสริตา ดาบแก้ว , ครูขนิษฐา สิงห์พรม   

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
             มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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                2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
               3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ใหม่)  - 
 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ฯ กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (ใหม่) - 
กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ต่อเนื่อง)  
ผลการด าเนินงานตามโครงการ วัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการซึ่งได้จากแบบสอบถาม สรุปผล
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (ต่อเนื่อง) 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ วัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการซึ่งได้จากแบบสอบถาม สรุปผล
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 
กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคล (ต่อเนื่อง) 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ วัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการซึ่งได้จากแบบสอบถาม สรุปผล
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกร จึงเป็นการนาศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จะ
เป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนา
องค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการท างาน ซึ่งระบบในการท างาน เมื่อ
มีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึง
ความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องท่ีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับ
ได้รับพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรม และ
ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายและภาระกิจที่มุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
 
2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ครูได้รับพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบต่างๆ จากการอบรมเชิงปฏิบัติ 
    2. เพ่ือให้ครูได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. เพ่ือให้ครูมีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนตามความมุ่งหวังของการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    4. เพ่ือให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
1. ครูมีความรู้ด้านการใช้สื่อได้ครบทุกคน 
2. ครูเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกวิธีคุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการความรู้ และการจัดการเรียนรู้ 
3. ครูสามารถค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนตามความมุ่งหวังของการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4. ครูสามารถพัฒนาตนเองให้ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะได้ในรูปแบบที่ตรงตามเกณฑ์ 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
1. บุคลากรครูเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
2. บุคลากรครูเห็นคุณค่าของสถานที่แต่ละสถานที่ และสามารถน ามาบรรยายสรุปความรู้แต่ละสถานที่ได้ในกลุ่ม
โซเชียลเพื่อการศึกษา 
3. บุคลากรครูพัฒนาตนเองให้ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ และคงวิทยฐานะได้ในรูปแบบที่ตรงตามเกณฑ์ 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
ได้ คิดเป็นร้อยละมากกว่า 80 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน  5  กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา
เพื่อน ามาด าเนินการในส่วนท่ีต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พื้นฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้า

ประชุม
วางแผนกับผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง  
2-3 ครั้ง/
การด าเนิน

- พ.ย. 64 - มี.ค.65 นางศิวพร คลา้ยเจ๊ก 
และผู้เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

งาน 
1.5 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

กิจกรรม 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 การศึกษาดูงานกิจการนักเรยีนและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ 
2.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรกลุม่สาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระฯ กลุม่พัฒนาผู้เรียน 
-วิทยาศาสตร์กับการสอนในศตวรรษที่ 21 
-พัฒนาครูผู้คณิตศาสตร ์
-พัฒนาศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
-พัฒนาการสอนภาษาไทย 
-ทักษะการสอนสุขศึกษา พละศึกษา 
-พัฒนาการสร้างงานอาชีพ 
-งานศิลป์ (ดนตรี ศลิปะ นาฏศิลป)์ 
-ทักษะการใช้ชีวิต (สังคม) 
-กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ 
2.3 อบรมสัมมนาและศกึษาดูงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
(สร้างองค์ความรู้ในดา้นการบริหารจัดการศึกษา
ตามนโยบาย จุดเน้น และกลยุทธ์ในการบริหาร
บุคลากร) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบ 
(การบริหารอัตราก าลัง , งานขวัญก าลังใจ , การ
บรรจุแต่งตั้ง , กระบวนการการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา , ส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ ,ยกย่องเชิดชูเกียรติ) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 

2-3 ครั้ง/การ
ด าเนิน

กิจกรรม 
 
 

2-3 ครั้ง/ภาค
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง/ภาค
เรียน 

 
 
 
 
 
 

ตลอดภาค
เรียน 

 
 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

(22,000) 
(๑๖,000) 
(๑๔,000) 
(๘,000) 
(๖,000) 
(๘,000) 

(๑๒,000) 
(๑๒,000) 
(๔,000) 

 
 
 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 

๕0,000 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 

ครูสริตา ดาบแก้ว 
 
 
 
 
 

ครูศิวพร คลา้ยเจ๊ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูศิวพร คลา้ยเจ๊ก 
 
 
 
 
 
 
 

ครูศิวพร คลา้ยเจ๊ก 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ 
 
2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบุคคล 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
(งานด้านสารบรรณ,งานบริหารจดัการส านักงาน
บุคคล, งานอัตราก าลัง,งานเกษียณอายุราชการ,
งานขวัญก าลังใจ, งานสัมพันธ์ชุมชน ,งาน
ทะเบียนประวัติบุคลากร , งานสารสนเทศ
บุคลากร) 
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ 
 

 
 

ตลอดภาค
เรียน 

 

 
 

๓0,000 
 

 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 
 

 
 

ครูขนิษฐา สิงห์พรม 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

- มี.ค.65 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

- มี.ค.65 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  590,000    บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..........-........... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..........-........... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..........-........... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..........-........... บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   590,000     บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

1. เพื่อให้ครูได้รับพัฒนาความรูด้้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และรูปแบบตา่งๆ จาก
การอบรมเชิงปฏิบัต ิ

แบบประเมนิความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม  
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

2. เพื่อให้ครูได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

แบบประเมนิผลงาน ผลงานอยู่ในระดบั ดี ขึ้นไป 

3. เพื่อให้ครมูีการค้นพบความรู้ และความเชื่อ
ที่เก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนตามความ
มุ่งหวังของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

แบบประเมนิความพึงพอใจการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

4. เพื่อให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อขอมีและ
ขอเลื่อนวิทยฐานะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ผลการประเมินวิทยฐานะ ครูได้รับการประเมินวทิย
ฐานะเมื่อครบเกณฑ ์

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1. เพ่ือให้ครูได้รับพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบต่างๆ จากการอบรมเชิงปฏิบัติ 
    2. เพ่ือให้ครูได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. เพ่ือให้ครูมีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนตามความมุ่งหวังของการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    4. เพ่ือให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
บุคลากรจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การ
พัฒนาบุคลกร จึงเป็นการนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ 
รวมทั้ง กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จะเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ  2 ประการ คือ การ
พัฒนาระบบในการท างาน ซึ่งระบบในการท างาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตาม
ระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ  
(นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก) 

ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
          (นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก) 
      หวัหน้าฝุายบริหารงานบุคคล   
 
ลงชื่อ................................................................. 
                  (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                    (นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่  ๓๕   ชื่อโครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ชุมชน       
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก  ครูขนิษฐา สิงห์พรม , นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย   

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
             มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
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        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
               3.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ชุมชน 

ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ต่อเนื่อง)   
 จากการด าเนินโครงการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ซ่ึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุม  เพ่ือสร้างความเข้าใจและช่วยร่วมหาแนวทางในการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 กิจกรรมที่ 2 ร่วมกิจกรรมชุมชน  (ใหม่) - 

กิจกรรมที่ 3 ร่วมกิจกรรมเทพฯ เป็นหนึ่ง (ใหม่)  
กิจกรรมที่ 4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์โรงเรียน (ใหม)่ (งบเรียนฟรี 15 ปี) 
1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีหน้าที่จัดการศึกษาตามพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณะรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงเรียน วัด ชุมชนส่วนราชการต่างๆ 
มีความส าคัญและมีทรัพยากร บุคลากรที่แตกต่างซึ่งต้องคอยเกื้อหนุนกัน โรงเรียนและชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
ประสานกันในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การเข้ามามีส่วนเสนอแนะงานต่างๆ ของโรงเรียน 
เพ่ือเป็นการท างานร่วมกันให้ได้ผลดีต่อท้องถิ่น และต่อบุตรหลานของคนในท้องถิ่น การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
และมีทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น โรงเรียนตระหนักว่า โรงเรียนไม่สามารถ
ด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและการช่วยเหลือจากชุมชนและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วน
ในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเอง ในขณะที่เด็กอยู่กับครอบครัว โรงเรียนจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะมีการประสานงานติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนเก่ง เป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพ่ิมความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อความส าเร็จในการเรียนของเด็ก ทั้งสองฝุายจึงต้องติดต่อและร่วมมมือกัน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อ แม่ ผู้ปกครองสมควรที่จะได้
รู้จักกับครูของลูก เพ่ือรับรู้นโยบาย แนวทางการสอน กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมและการลบ้านที่ครู
มอบหมายให้ลูกเพ่ือจะได้ช่วนส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 นั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะต้องให้ชุมชนและ
องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตาม
ความสามารถของเด็กโดยมีผู้ปกครองและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ 
และเม่ือกิจกรรมต่างๆ ด าเนินการไป ควรมีการรายงานข้อมูลต่างๆ ให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้ และรับทราบร่วมกัน 
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ดังนั้นการให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการ ขึ้นมาเพ่ือจะได้ชี้แจง
เรื่องนโยบาย แนวทางการสอน กฎระเบียนต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ และจะได้
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลาน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน 
    2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
    3. เพ่ือให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพ 
    4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีความเข้าใจนโยบาย แนวทางการสอน ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 
กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมาย 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
 ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เข้าร่วม
ประชุมรับฟังนโยบายของโรงเรียน ในการจัดการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีรับรู้
นโยบาย แนวการสอน กฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ ของสถานศึกษา
และให้ความส าคัญกับนักเรียน 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้านอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้ คิดเป็นร้อยละมากกว่า 80 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน  5  กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา
เพื่อน ามาด าเนินการในส่วนท่ีต้องปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พื้นฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของ 
1.5 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ประชุม
วางแผนกับผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง  
2-3 ครั้ง/
ภาคเรียน 

- พ.ย. 64 - มี.ค.65 นางศิวพร คลา้ยเจ๊ก 
และผู้เกี่ยวข้อง 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ , 4 

2-4 ครั้ง/ภาค
เรียน 

 
 

14,000 
 
 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 

ครูขนิษฐา สิงห์พรม 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ร่วมกิจกรรมชมุชน   
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ , 4 
2.3 กิจกรรมเทพฯ เป็นหน่ึง 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ , 4 
2.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์
โรงเรียน (ใหม)่ (งบเรียนฟรี 15 ปี)  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
ข้อที่ 2  ตัวบ่งช้ีที่ ๑,๒,๓,4,6 
กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ ๓ 

2-3 ครั้ง/ภาค
เรียน 

 
 

2 ครั้ง/ภาค
เรียน 

 
 
 

- 
 

 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 

 
 
- 
 
 
- 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 

 
 

พ.ย. 64 - มี.ค.65 
 
 

 

ครูศิวพร คลา้ยเจ๊ก 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครูเงาแข ด้วงศร ี
 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

- มี.ค.65 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 

- มี.ค.65 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  94,000    บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..........-........... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..........-........... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..........-........... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..........-........... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   94,000     บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เกณฑ์การประเมิน 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า 
กาญจนบุรีได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
องค์กรร่วมกัน 

แบบประเมนิความพึงพอใจใน
การบริหารจัดการองค์กร  
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

2. เพื่อให้ครูได้มีโอกาสสื่อสาร ประชาสัมพนัธ์
นโยบายของโรงเรียนให้กับ นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้รับรู้รับทราบ
ร่วมกัน 

แบบประเมนิความพึงพอใจใน
การร่วมกิจกรรม 
 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
 

3. เพ่ือให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ให้มีคุณภาพ 

สังเกต สัมภาษณ ์ นักเรียนมีผลงานอยู่ในระดบั 
ดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีความ
เข้าใจนโยบาย แนวทางการสอน ระเบียบ
ต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่
ครูมอบหมาย 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ย 
3.0 ร้อยละ 65 ข้ึนไป 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน คุณครูและผู้ปกครอง ในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพ 
4. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีความเข้าใจนโยบาย แนวทางการสอน ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน 

กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมาย 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 

โรงเรียนด าเนินการจัดการศึกษา โดยให้ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตามความสามารถของเด็กโดยมีผู้ปกครองและคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และเมื่อกิจกรรมต่างๆ ด าเนินการไป ควรมีการ
รายงานข้อมูลต่างๆ ให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้ และรับทราบร่วมกัน 

ดังนั้นการให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการ ขึ้นมาเพ่ือจะได้ชี้แจง
เรื่องนโยบาย แนวทางการสอน กฎระเบียนต่างๆ ของโรงเรียน กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้ และจะได้
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกหลาน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ 
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ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     
                                                                (นางศิวพร   คล้ายเจ๊ก) 
                                                             ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

 
ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
          (นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก) 
      หวัหน้าฝุายบริหารงานบุคคล   
 
ลงชื่อ................................................................. 
                  (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                    (นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่ 36 ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิชญาณี  บุญทวี 

19. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                        กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 

20. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (  /   )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานของโรงเรียน ผู้ บริหารต้องจัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีความคล่องตัว                      
และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้ง ผู้บริหารต้องพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งหากผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษา
และต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์กร ซึ่งแนวทางในการ
พัฒนานั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ การมีภาวะผู้น า ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ เพ่ือให้การบริหารงานในโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการ อีกทั้งบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันด าเนินการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างแท้จริง 
 ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ 
เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเปูาหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 เพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 เพ่ือส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2.7 เพ่ือส่งเสริมผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
2.8 เพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการตามโครงการอย่างเป็นระบบ 
2.9 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนที่มีต่อการ

บริหารจัดการศึกษา 
 
 



301 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ 

1. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 
3. ร้อยละ 90 ของศักยภาพครูสามารถพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศกึษา และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
5. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บริหารพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บริหารส่งเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน 

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
8. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บิหารมีการด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการตามโครงการอย่าง

เป็นระบบ 
9. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนพึงพอใจต่อผลการ

บริหารจัดการศึกษา 
  3.2 ด้านคุณภาพ  

      โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานสากล สพฐ. และ สมศ. 
 

4.  กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 13 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหารวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา  
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
1.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
1.4 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วม      

วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 

- ต.ค.64 นางวิชญาณี บุญทวี 
และคณะท างาน 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
บริหารจัดการพิเศษ 1  ส่งเสริม
ศักยภาพด้านสถานศึกษา 
1. กิจกรรมประชุมฝุายบริหาร /
คณะกรรมการสถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่ม

ร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมใน
การด าเนิน
กิจกรรม 

800,000 
 
 
 

ต.ค.64–ก.ย. 65 
 
 
 

นางวิชญาณี บุญทวี 
นายยศวัฒน์ ทับทิม

และคณะท างาน 
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งาน/หัวหน้าสาระฯ/หัวหน้าระดับ/คณะ
ครู ทบทวนการก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจของสถานศึกษา 
2. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 
3. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโดยใช้วงจรคุณภาพ 
4. กิจกรรมการพัฒนารูปแบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา 
5 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
7. กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
8. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียน ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
9. กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผู้ 
ฯ 
บริหารจัดการพิเศษ 2 ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 
10. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
11. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ
และการกีฬาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน 
12. กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ 
13. กิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนด้านการแข่งขันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมใน
การด าเนิน
กิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

714,935 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.64–ก.ย. 65 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิชญาณี บุญทวี 
นายยศวัฒน์ ทับทิม

และคณะท างาน 
 
 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 
 

ภาคเรียนล่ะ  
2 ครั้ง 

- ก.พ.65-ส.ค.65 นางวิชญาณี บุญทวี 
นายยศวัฒน์ ทับทิม

และคณะท างาน 
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๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

2 เล่ม - ก.ย.65 นางวิชญาณี บุญทวี 
นายยศวัฒน์ ทับทิม

และคณะท างาน 

5. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  1,514,935    บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  -  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  -  บาท 
เงินรายได้          จ านวน  -  บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  -  บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   1,514,935     บาท   

6. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
วิธีการประเมิน 

1. ร้อยละ 90 ของศักยภาพ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และความคิดริ เ ริ่ มที่ เน้ นการ
พัฒนาผู้เรียน 
2. ร้อยละ 90 ของศักยภาพ
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด 
3. ร้อยละ 90 ของศักยภาพครู
สามารถพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้ เ รี ยนรอบด้ านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเปูาหมาย 
4. ร้อยละ 90 ของศักยภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 
5. ร้อยละ 90 ของศักยภาพ
ผู้บริหารพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- แบบประเมินคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
- รายงานผลการจัดการศึกษา 
(SAR) 

- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารจากแบบประเมินศักยภาพ
ของผู้บริหารโดยมีผู้บริหาร คณะครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้
ประเมิน 
- ส อบถามคว าม พึ งพอใ จ จ าก
ผู้เกี่ยวข้อง 
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6. ร้อยละ 90 ของศักยภาพ
ผู้บริหารส่งเสริมการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
7. ร้อยละ 90 ของศักยภาพ
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่ วนร่ วมและใช้ข้ อมูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 
8. ร้อยละ 90 ของศักยภาพผู้บิ
หารมีการด าเนินการก ากับติดตาม
การด าเนินการตามโครงการอย่าง
เป็นระบบ 
 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

9. ร้อยละ 90 ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนพึงพอใจ
ต่อผลการบริหารจัดการศึกษา 

  

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7.2 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาแบบนิติบุคคล 
7.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของโรงเรียน 
7.4  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กร  
7.5  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง มีการด าเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนา  

เต็มตามศักยภาพ ผู้ปกครองศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

8. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
8.1 ผู้บริหารและครูมีความรอบรู้ในการด าเนินงานในสถานศึกษา ครูมีความรอบรู้ในเทคนิค การบวนการ

จัดการเรียนการสอน ครูมีความรอบรู้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาสื่อเทคนิคการสอน  มีความ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีการบริหารที่ดี มีความซื่อสัตย์ 

8.2 ผู้บริหาร คณะครูมีความรู้ในการด าเนินงาน การพัฒนาการเรียนการสอน  จะส่งผลให้การท างานของ
ผู้บริหารและการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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     ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ     

                                                                      (นางวิชญาณี  บุญทวี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
 

 

ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…………….……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 
 

 
แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
***************************************************************************************************************** 

โครงการที่  37 ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ  มูลจันทร์ 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
           มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
                6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
         มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
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               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                        3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                        3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (  )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของระดับชาติ ระดับเขต
พ้ืนที่ จนถึงระดับสถานศึกษา น าสภาพการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์สภาพความส าเร็จ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน ามาแก้ไขในปีต่อไปวางแผนครอบคลุมด้านการใช้งบประมาณ   ระยะเวลาการเบิกจ่าย  การ
ใช้ทรัพยากร เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลิต    

ดังนั้นงานนโยบายและแผนงาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพงานนโยบายและแผนงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา โดยมีการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินและการติดตามผลการใช้งบประมาณ และรายงานผลการควบคุมภายในให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ
ต่อไป โดยการด าเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
ความพอประมาณ 
     จัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการค านึงถึงความเหมาะสมกับทรัพยากร  จ านวนนักเรียน และความจ าเป็น 
ความมีเหตุผล 
     เพ่ือให้มีการน าผลที่เกิดการจากท างานที่ผ่านมา ปรับใช้ตามข้อเสนอแนะ ลดปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ผลการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับการลงทุน 
การมีภูมิคุ้มกัน 
      รู้จักการวางแผนก่อนการท างาน  ท าให้ข้อบกพร่องน้อยที่สุด คุ้มค่ามากท่ีสุด ก าหนดระยะเวลาว่าจะท าอะไร
ก่อนหรือหลัง 
ความรู้ 
      ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี  คิดแนวทางการติดตาม
โครงการ 
คุณธรรม 
       ความซื่อสัตย์สุจริต   ความพยายาม   ใฝุเรียนรู้  รับผิดชอบ 
มิติวัตถุ/เศรษฐกิจ 
        มีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง     
มิติสังคม 
        การท างานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
มิติสิ่งแวดล้อม  
        ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้อย่างคุ้มค่า 



309 
 

มิติวัฒนธรรม 
        มีการท างานตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติอย่างถูกต้อง  น าข้อมูลที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน   
 
2.วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน และจัดท าแผนการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

     2.2 เพ่ือให้การด าเนินการโครงการถูกต้องเป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และควบคุมการใช้
งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติ 
     ๒.๓  เพ่ือน าผลการประเมินโครงการมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุหาแนวทางแก้ไข 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ  
           3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 และจัดท ารายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน            

3.1.2. ครูจัดท ารายงานการด าเนินโครงการ และประเมินโครงการตรงตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ร้อย
ละ 80 
          3.1.๓. การปฏิบัติงานตามโครงการมีการควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.1.๔. สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายร้อยละ๘๐ ขึ้นไป 

 

        3.2 ด้านคุณภาพ 
            3.2.1 โรงเรียน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕            จ านวน  ๑๐  เล่ม 
             3.2.๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕           จ านวน  ๗   เล่ม 
             3.2.๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๘     จ านวน  ๓  เล่ม 
             3.2.๕ มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนครบทุกกลุ่ม
งานสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพและ นโยบายของรัฐ ๑๐๐% 

 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 โรงเรียน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 1 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบรหิาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วมประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 1 ต.ค.64 – 30 พ.ย. 
64 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม พัฒนาคณุภาพงานนโยบายและ
แผนงาน 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1 - 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3   
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 ,3,4 
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
เป็นเลิศวิชาการ , , ล้ าหน้าทางความคิด , ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์  

ร้อยละ 80 

ครูจัดท า
รายงานการ
ด าเนิน
โครงการ 
และประเมิน
โครงการ 

5,000 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ร้อยละ 80  
มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม 

 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  5,000         บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   5,000          บาท 
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7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

การจัดท าแผนปฏิบตัิการเพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสถานศึกษา และวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

แบบประเมินโครงการ 

ร้อยละ 80 

การจัดท าโครงการถูกต้องเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และการรายงาน
การด าเนินการโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

แบบประเมินโครงการ 

 
ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     8.1 โรงเรียน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    8.๒. ครูทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     8.๓. โครงการ/กิจกรรม ด าเนินตามแผนที่ก าหนดและบรรลุเปูาหมาย 
 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     

9.1  มีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ (P) 
9.2  ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ อย่างมีระบบขั้นตอน (D) 
9.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม (C) 
9.4  น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงาน 
ในโครงการในปีการศึกษาต่อไป  (A) 
    

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ       
              (นายจรัญ  มูลจันทร์)           

        ต าแหน่ง ครู  
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
       (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย ) 
   หัวหน้าฝุายบริหารงานงบประมาณ  
  
ลงชื่อ................................................................. 
             (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชัย) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 
(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
                (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
   ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
                                        (นางสาวศิริรัตนา  สุภาชยั) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่......38.........ชื่อโครงการ.....พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานส านักงานงบประมาณ....... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.........นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย........... 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
          3.1 มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
        
                3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการ……พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานส านักงานงบประมาณ….. 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( √  )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานส านักงานงบประมาณช่วยให้การจัดการด้านงบประมาณในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยมีโครงการรองรับ ท าให้สามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณียากร เป็นต้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์           

1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
           ปัจจุบันพลังงานที่เป็นตัวจักรส าคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ มีต้นทุนที่สูงมากข้ึน
และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในทุกๆปี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคน จะต้องตระหนักในการช่วยกันประหยัดด้านพลังงาน 
ในส่วนของโรงเรียนย่อมมีค่าใช้จ่ายในด้านสาธาณูปโภค เช่น ค่ากระแสไฟฟูา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่า
อินเทอร์เน็ต ค่าไปรษณียากร อากรแสตมป์ เป็นต้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนมีเปูาหมายที่จะควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับเดียวกับปีงบประมาณ 2564 หรือไม่เกินอัตราร้อยละ 5 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      1)   เพ่ือเป็นการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
      2)   เพ่ือสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล 
      3)  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  

1) ค่าไฟฟูา  2) ค่ายานพาหนะ/บ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 
                     3) ค่าโทรศัพท์  4) ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 

 5) ค่าไปรษณียากร 6) ค่าอากรแสตมป์ 
  3.2 ด้านคุณภาพ  

โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
มีการควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคได้อย่างคุ้มค่า 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…๖….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

    

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานส านักงานงบประมาณ การเงิน
บัญชีและพัสดุ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.
2.  ตัวบ่งชี้ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 
๒.๒ กิจกรรม ค่าไฟ 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.
2.  ตัวบ่งชี้ที่. 5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ.. 
 
 
๒.3 กิจกรรม..ค่าน้ ามัน... 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.
2.  ตัวบ่งชี้ที่. 5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ.. 
 
 

 
วัสดุอุปกรณ์
กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 
 
 
ไฟฟูาและ
แสงสว่าง
เพียงพอต่อ
การท า
กิจกรรม 
 
สนับสนุน
กิจกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากรและ
นักเรียน 
 
 

 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 
 
1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 
 
 

 
 
 

นางสาวศิริรัตนา
สุภาชัย 

 
 
 
 
 

นางสาวศิริรัตนา
สุภาชัย 

 
 
 
 
 

นางสาวศิริรัตนา
สุภาชัย 
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๒.4 กิจกรรม..ค่าโทรศัพท์...  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.
2.  ตัวบ่งชี้ที่.. .6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้. 
 
๒.5 กิจกรรม..ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ท 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.
2.  ตัวบ่งชี้ที่.. .6  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้. 
 
 
๒.6 กิจกรรม..ค่าไปรษณียากร 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่.
2 ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีระบบบรหิารจดัการคณุภาพ
ของสถานศึกษา 

 

สนับสนุน
กิจกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากรและ
นักเรียน 
สนับสนุน
กิจกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากรและ
นักเรียน 
 
สนับสนุน
กิจกรรมการ
พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากรและ
นักเรียน 
 

 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 

 
 
1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 
 
 
 
1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2564 - 
30 กันยายน 
2565 
 

 
 
 

นางสาวศิริรัตนา
สุภาชัย 

 
 
 
 

นางสาวศิริรัตนา
สุภาชัย 

 
 
 
 
 

นางสาวศิริรัตนา
สุภาชัย 

 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

    

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 
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๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  704,000       บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ..................... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   704,000        บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

แบบสรุปควบคุมดูแลการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

ค่าสาธารณูปโภคลดลง 

ลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

แบบสรุปควบคุมดูแลการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

ค่าสาธารณูปโภคลดลง 

บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 

แบบสรุปควบคุมดูแลการใช้
จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 

ค่าสาธารณูปโภคลดลง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. โรงเรียนสามารถลดปริมาณการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือเพ่ิมขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละ ๕ ของ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
     ๒. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน 

9. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
๑. ต้องมีการวางแผนด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 

 ๒. ต้องมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆให้ชัดเจน 
 ๓. ต้องมีการประชุมปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
 ๔. มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
 

ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     
                                                                (นางสาวศิริรัตนา สุภาชัย) 
                                                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี   
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
      (                                 ) 
   หัวหน้าฝุาย........................................     
 
ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................) 
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร…………….……. 

(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
  

   ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                         (นางสาวศิริรัตนา สุภาชยั) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...39...ชื่อโครงการ...การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาคณะสี) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาคณะสี) 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดู
จากผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ การแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาคณะสี) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
อยู่ในระดับ ดีมาก และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดีมาก      (ปีการศึกษา 2563 – 
2564 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด) 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
  เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป กระบวนการที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะเกื้อหนุนการศึกษาของเยาวชนให้สมบูรณ์ คือกิจกรรมทางด้านกีฬา เพราะกีฬาเป็นสื่อ
เครื่องมือที่จะกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดความพัฒนาทางด้านอารมณ์สังคม สติปัญญาและร่างกาย ตลอดทั้งกีฬาเป็นสื่อ
สร้างมิตรภาพ สร้างกระบวนการกลุ่ม และสร้างบุคลิกภาพ รวมทั้งทักษะการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลิกภาพความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายให้ควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน จึงได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาคณะสี) ประจ าปี
การศึกษา 2564  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี ได้แสดงความสามารถทางด้าน
กีฬา  และด้านอ่ืนๆ 

 

2.วัตถุประสงค์ 
       1)  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
            2)   เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในประเภทกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
            3)   เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันคิด วางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรม         
            4)   เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
            5)   เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ      จัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาคณะสี)  

3.2 ด้านคุณภาพ   นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬา และแสดงความสามารถทางด้าน 
กีฬาที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี สร้างนักกีฬาประจ าคณะสี และเป็นนักกีฬาของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 

นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีมและการแก้ปัญหา มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีกระบวนการท างานที่
เป็นขั้นตอน สามารถน าประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …1... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
(กีฬาคณะสี) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5 
 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 

55,000 
 
 
 

 
 

 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 

 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาววรรณญากร 
ฤทธิ์เดช 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  ..................... บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  .....55,000....     บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....55,000.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีมและการ
แก้ปัญหา มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มี
กระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอน สามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

1. แบบบันทึกพฤติกรรม 
 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม 
 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1)  นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
        2)  นักเรียนไดแ้สดงความสามารถในประเภทกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
         3)  นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันคิด วางแผน และด าเนินการจัดกิจกรรม 
         4)  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
         5)  นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ได้แก่ มีเจตคติท่ีดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน นักเรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีมและการแก้ปัญหา มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย มีกระบวนการท างานที่เป็นขั้นตอน สามารถน าประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)   

                                         ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
    ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                                           (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช)  
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...40...ชื่อโครงการ...To Be Number one 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
              3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
                      เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
                      ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ… To Be Number one 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (    )  โครงการใหม่            ()  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
       1.1  ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
    จากการด าเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดู
จากผลการประเมินการด าเนินงานโครงการ To Be Number one ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับ 
ดี และผลการประเมินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ ดี 
 

         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
   ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมหาศาลเป็นคุณ
เอนกอนันต์มาอย่างต่อเนื่อง 70 ปีที่ทรงครองราชย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศปรกครองแผ่นดินโดยธรรม
ตามหลักทศพิธราชธรรม ทรงให้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของปวงชนชาว
ไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ข้องเก่ียวกับสิ่งเสพติดและ
อบายมุขท้ังหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น น าความเจริญรุ่งเรืองความผาสุกมาสู่พสกนิกรถ้วน
หน้า พสกนิกรชาวไทยล้วนมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็น
สุข รู้รักสามัคคีกลมเกลียว รวมน้ าใจไทยทั้งชาติให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน แม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงชน
ชาวไทยยังน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้จึงรวมพลังกันท าความดีหลากหลาย
รูปแบบเพื่อถวายพ่อของแผ่นดินด้วยน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 
  To Be Number One  ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกประหลาดส าหรับลูกของข้าพเจ้า เพราะเกิดมายาวนานหลาย
สิบปีแล้ว นับว่าเขาต้องเป็น  To Be Number One  เป็นคนแรก เคยกันแสงตอนเด็ก ๆ เรียนไม่ได้ที่ 1 จะเป็น
อย่างไร ตอนใหม่ ๆ ก็แย่ร อมาตั้ง 50 กว่าปีแล้ว 40 กว่าปีแล้ว ก็ให้ไม่แปลกใจว่าท าไมต้องโครงการ  To Be 
Number One  ซึ่งมันดูแล้วอาจจะน่าหมั่นไส้ว่าท าไมต้องมี  Number One  แต่เมื่อโครงการนี้ก าเนิดขึ้นมา 3 ปี
ก็เห็นได้ว่าประสิทธิผลเป็น  Number One  จริง ๆ เราขอชมเชยทุกคนที่ร่วมมือให้โครงการเพ่ือช่วยประชาชนที่
เกิดความเดือดร้อนมีความส าเร็จเป็นส่วนใหญ่แล้ว ฉะนั้นจึงบอกว่าก้าวหน้าต่อไปเถอะต้องบูรณาการทุกฝุายต้อง
ช่วยกัน โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือเป็นหน้าที่โดยตรงในการดูแลเยาวชนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 
 
  ปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ การระบาดอย่างรวดเร็วในสังคมไทยเป็นปัญหาที่
แก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในปัจจุบันไม่รู้จักการหลีกเลี่ยง เพราะอยากรู้ อยากลอง บางคนมีความโลภที่หา
เงินทางลัด โดยการน ามาขายเพ่ือหวังก าไรที่มากมายมหาศาล โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติ ผล
จากการเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเหล่านั้นส่งผลให้เด็กและเยาวชนของไทยที่อาจจะมีอนาคตที่ดี ต้องหลงเชื่อโดย
ความอยากรู้อยากลองสารเสพติดเหล่านั้นจนตกเป็นทาสยาเสพติด ท าให้คุณภาพชีวิตต่ าลงก่อให้เกิดปัญหาใน
สังคมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
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รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง โดยมุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญา รวมทั้ง
เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณภาพสังคมคุณธรรมและสังคมที่สมดุล  การ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬา เป็นแนวทางหนึ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทยให้
มีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี การเล่นกีฬาท าให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายท างานอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการ
เคลื่อนไหวให้เป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไวได้จังหวะถูกต้องท าให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสสุขภาพจิตดีทั้งยังช่วย
ส่งเสริมการสร้างวินัยของตนเองท าให้เป็นผู้ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความกล้าความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้ง
ความสุขุมรอบคอบ มีน้ าใจนักกีฬา มีความรักสามัคคี สร้างแนวคิดและกระตุ้นให้รู้จักคุณค่าในตนเองและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด 
 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด การรู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งหรือการกระท าใดท่ีเป็นผลให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพ
ติด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนไทย จึงจัดท าโครงการพัฒนาชมรม  To Be Number 
One  ของโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีแนวคิดตามค าขวัญโครงการ  To Be Number One โดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติด “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ความหมายคือ การเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีในตัวเองหาก
ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนและท าจนเป็นผลส าเร็จได้ ท าแล้วมีความสุขมีความ
เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน 
 2)  เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 3)  เพ่ือสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาด หญ้ากาญจนบุรี ทุกระดับชั้น 
  2) ครูอาจารย์นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
  2) นักเรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และชุมชนเห็นประโยชน์ของการท ากิจกรรม 
  3) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ โทษของสารเสพติด และเล็งเห็นประโยชน์ของการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน …2... กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประ
มักเรีาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่ผ่าน
มาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่ต้อง
ปรับปรุง 
1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการเรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
1 ครั้ง 

 
7 คน 

1 โครงการ 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
ต.ค. - พ.ย.64 

 
 
นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 

ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 
 

2.2 กิจกรรมร่วมกับโครงการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 – 1.2.4 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 

นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.ย. 65 

 
 
 
 
 

นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 

นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 
 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตาม
การปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย 

ครู 7 คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประ
มักเรีาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.1  รายงานผล PDCA  
4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 เล่ม 
1 ชุด 

- 
- 

ก.ย.65 
ก.ย.65 

นางสาวนริศศา  
ดวงภูเมฆ 
และครูกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 

6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  ..................... บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  .....15,000....     บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   .....15,000.... บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรม 

1. นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
2. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
1) ปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนลดลง 80% 
 2) เยาวชนในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 3) เกิดเครือข่ายและพัฒนาทักษะในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
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ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 

  (นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ)             
                                                 ครู วิทยฐานะ - 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
        (นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
            (นายยศวัฒน์  ทับทมิ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน 
 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนริศศา ดวงภูเมฆ) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
************************************************************************************************** 

โครงการที่...41...ชื่อโครงการ...พัฒนาคุณภาพ/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ..................................................................................................  
 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
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2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 
        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
 
 
 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง                                        
การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงการ…พัฒนาคุณภาพ/งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (     )  โครงการใหม่            ( )  โครงการต่อเนื่อง 



336 
 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1 ผลประเมินครั้งที่แล้ว (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้ครูออกแบบการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น และแสดง
ความสามารถของตน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
         1.2 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่ยกระดับการพัฒนาของครูและนักเรียน ในการศึกษา 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้และเข้าใจ และเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความคิด ความสามารถ และ
ทักษะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมในสังคมของผู้เรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมจ าเป็นต้องใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน การเขียน  
การฟัง การดูและการพูด นอกจากนี้ยังมีทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อผู้เรียน ให้กับผู้เรียนนั้น ต้องเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่าง
หลากหลาย  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก มีความสามารถ มีทักษะการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆ  และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาและการด าเนินชีวิตในฐานะที่เป็นพลเมืองประเทศไทย และเป็นประชากรของโลก 
2.  วัตถุประสงค์ 
      1)  เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิด ความสามารถของนักเรียนให้สูงขึ้น 
      1)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการฝึกและพัฒนา 
      2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรม 
      3)  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน 
      4)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าและเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเอง 
      5)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
      6)  เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  1) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทักษะด้านต่าง ๆ  
                     2) นักเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรมต่าง ๆ 
                     3) นักเรียนร้อยละ  80  มีความพอใจต่อกิจกรรมงานพัฒนาผู้เรียน                                                           
4) นักเรียนมีสื่อและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
   
 
3.2 ด้านคุณภาพ  
                     1) นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์จากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
          2) นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 
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          3) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          4) นักเรียนสามารถใช้ทักษะที่ได้จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
          5) นักเรียนใช้ทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้จากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
          6) นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกเกี่ยวกับการใช้ทักษะรูปแบบต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม  
  7) นักเรียนได้รับความรู้จากสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมได้ 
 2) นักเรียนได้รับประสบการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3) นักเรียนสามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
      4) นักเรียนได้รับประสบการณ์และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
      5) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการท างานร่วมกัน โดยมีผลงานปรากฏ 
          6) นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างการใช้ชีวิตต่าง ๆ โดยมีผลงานปรากฏ 
 7) ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  
          8) นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและ น าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
     9) นักเรียนได้รับความรู้และยกระดับทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…10….. กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 

1.1 ศึกษาผลการด าเนินงานของปีที่
ผ่านมาเพ่ือน ามาด าเนินการในส่วนที่
ต้องปรับปรุง 1 ครั้ง 

 
 

9 คน 
1 โครงการ 

- 
ต.ค. - พ.ย. 

64 

1.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
2.นายฐิติโชต ชธูัญญะ 
3.นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
4.หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

1.2 ศึกษามาตรฐาน จุดเน้น ค่านิยม
พ้ืนฐาน 
1.3 ส ารวจสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้จัดการ
เรียนรู้ 
1.4 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ 
1.5 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 กิจกรรมวันส าคัญลูกเสือเนตร
นาร ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

20,000 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1.นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 

2.2 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือเนตร
นารีชั้นม.1 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

240,000 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1.นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 

2.3 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือเนตร
นารีชั้นม.2 และ ม.3 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

168,000 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
2.นายฐิติโชต ชธูัญญะ 

2.4 กิจกรรม ทัศนศึกษาชั้นม.1 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

55,200 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1. หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.5 กิจกรรม ทัศนศึกษาชั้นม.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

54,500 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1. หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.6 กิจกรรม ทัศนศึกษาชั้นม.3 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

54,400 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1. หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.7 กิจกรรม ทัศนศึกษาชั้นม.4 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

34,200 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1. หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.8 กิจกรรม ทัศนศึกษาชั้นม.5 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

31,800 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1. หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.9 กิจกรรม ทัศนศึกษาชั้นม.6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

31,600 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1. หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.10 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1 , 2 , 3 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1,1.2,2.3,2.4,3.1-3.5 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

5,000 
พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

1.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 

ครู 9 คน - 
ตลอดปี

การศึกษา 

1.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
2.นายฐิติโชต ชธูัญญะ 
3.นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
4.หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและ
ติดตามการปฏิบัติงานและกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย 

4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  รายงานผล PDCA  1 เล่ม - 

ก.ย.65 

1.นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ 
2.นายฐิติโชต ชธูัญญะ 
3.นางสาวสุภาพร ศรีพุทธา 
4.หัวหน้าระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

4.2  ประเมินผลการด าเนินงาน 

1 ชุด - 

รวม    694,700   
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  .....................    บาท 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  ...... 694,700.... บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 
           รวมเงินทั้งสิ้น   ..... 694,700.... บาท   
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตและ
ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม ฯลฯ 

1. แบบทดสอบ 
2. กิจกรรมทดสอบทักษะ 

1. เข้าร่วมกิจกรรมเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. มีผลงานหรือชิ้นงานเป็นไปตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด 

2.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 
2. แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
2. ผลงานนักเรียนอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ปีการศึกษา 2565  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
 1. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมในสังคม กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่ง
ที่ถูกท่ีควร และเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเองในฐานะพลเมืองไทย และประชากรของโลก 
     2. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดด้วยการใช้สื่อ 
วิธีการสอน กิจกรรมและนวัตกรรมทีม่ีศักยภาพของครูผู้สอน 
     3. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     
 การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยค านึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ได้แก่ มีเจตคติที่ดีต่องานที่ท า ท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน
และชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนครู มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การยึดถือและปฏิบัติตามแบบอย่างที่
ดี มีมารยาทในการท างานร่วมกัน 
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ลงชื่อ............................................................... .............. 
(นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ ) 

ผู้เสนอโครงการ 
คร ูวิทยฐานะ ช านาญการ 

 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
                                    (นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

************************************************************************************************** 
โครงการที่...42...ชื่อโครงการ...นักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.....นายภิรมย์  น้อยผล........................................................................... ................ 

1. กลุ่มบริหารงาน      กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุม่บริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน          กลุ่มนโยบายและแผน 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 

        1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
        2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
        3. ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 
        5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
          3. ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
             3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค 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 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       
            3.2  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็น  
                    เครื่องมือในการเรียนรู้ 
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                    เศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
                    อย่างมีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง 
                    การศึกษา การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
             
             3.3  จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ                        สื่อสาร 2 ภาษา              ล้ าหน้าทางความคิด    
              ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์                ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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ชื่อโครงการ…นักศึกษาวิชาทหาร 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า          (     )  โครงการใหม่          (     )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.  หลักการและเหตุผล  
         1.2  เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 
 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร การจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการด าเนินงาน 
โครงการนักศึกษาวิชาทหาร  เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) พอเพียง  2) กตัญญู   3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์
คุณธรรม  

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอย่างเป็นระบบ และได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาวิชาทหาร ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ของสถานศึกษาอย่างรอบด้าน จึงน าไปสู่การ
ด าเนินงานโครงการ “นักศึกษาวิชาทหาร” จัดกิจกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ ความรักชาติในโรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องกับตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ขแงโรงเรียนได้แก่ จิตอาสา มีความรับผิดชอบ อยู่อย่างพอเพียง ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชนและชุมชนได้
อย่างยั่งยืน 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 
๒) มีความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง 

2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ  

3. เพื่อให้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานหรือองกรค์ท้องถิ่น ได้เข้ามามี
ส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ  
  1) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมอัต
ลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 2) มีความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
                     1) นักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์
สุจริต 4) ความรับผิดชอบ  
  2) นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 2) มี
ความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1) นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ ร้อยละ 100 
 2) นักเรียนได้รับคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิตอาสา 2) มี
ความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่างพอเพียง ร้อยละ 100 
      
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…๓….. ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 

1 ครั้ง 
 

- 
 

 

ต.ค. - พ.ย.
64 

นายภิรมย์  น้อยผล 
สาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
2.1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม, 
จิตอาสา  
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3.5 
2.2 กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการ
นักศึกษาวิชาทหาร 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3.5 
2.3 กิจกรรมภาคสนาม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา 
ข้อที่ 1,๒,3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,๒.๑,๒.3.1,3.2,3.4,3. 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

1 ครั้ง 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

 
 
 

พ.ย.64 - 
ก.ย.65 

 
 
 

พ.ย.๖๔-
ม.ค. 65 

 
 

นายภิรมย์  น้อยผล 
สาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

นายภิรมย์  น้อยผล -
และครูที่ปรึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุกห้องเรียน 

 
 

นายภิรมย์  น้อยผล 
สาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
3.1  นิเทศก ากับติดตาม 
3.2  ประชุมครูในกลุ่มสาระและติดตามการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

ครู ๑ คน 
 

- ตลอดปี
การศึกษา 

 

นายภิรมย์  น้อยผล 
สาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
4.1  ประเมินผลการด าเนินงาน 1 เล่ม - ก.ย.65 นายภิรมย์  น้อยผล 
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6. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน       จ านวน  -....     บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  - บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  -. บาท 
เงินรายได้          จ านวน  - บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  - บาท 

           รวมเงินทั้งสิ้น   - บาท   
 
7. การติดตามผลและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 

1.นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู 3) 
ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ ร้อยละ 
100 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของโครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

การนิเทศติดตาม 

2. นักเรียนได้รับคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ 3  ประการ คือ 1) มีจิต
อาสา 2) มีความรับผิดชอบ และ 3) อยู่อย่าง
พอเพียง ร้อยละ 100 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของโครงการนักศึกษาวิชาทหาร 

การนิเทศติดตาม 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1.นักเรียนมีคุณธรรม 5 ประการ ตามที่โครงการนักศึกษาวิชาทหาร 
 2. นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการลงมือปฏิบัติ
จริง 
 
9.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     

1. มีการด าเนินงานรับผิดชอบด้านต่างๆและเตรียมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 
2. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความ

พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 
ลงชื่อ...............................................................         
            (นายภิรมย์  น้อยผล)  
                ผู้เสนอโครงการ 

                                                                                           ต าแหน่ง  คร ู  
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ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองโครงการ 
          (นางพิชานันท์  จันทมัด) 
             หัวหน้าฝุายวชิาการ    
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

(       ) อนุมัต ิ
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
    ลงชื่อ …………………………………………หัวหน้ากลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 

                                             (นายภิรมย์  น้อยผล) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
***************************************************************************************************************** 

โครงการที่.....43........ชื่อโครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจรัญ มูลจันทร์ 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบริหารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไปและกิจการนักเรยีน          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่
        1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
        2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
        3. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4. การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
        6. การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
     3.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         3.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
           มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
                6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                1. การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
         มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 



349 
 

               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                        3.2 กลยุทธร์ะดับองค์กร 
                กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลักสตูรและส่งเสรมิเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ 
                                    ในการเรยีนรู ้
                กลยุทธ์ที่ 2  ปลกูฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรยีนการสอนได้อย่างมีคณุภาพ 
                กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง การศึกษา  
                                    การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและ  
                                    สนับสนุน การจัดการศึกษา 
                        3.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
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โครงการพัฒนางานคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า             (  )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
1.หลักการและเหตุผล 
          สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยการยกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็น
โรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่
เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝุเรียนรู้ มีความสามารถคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกล
ในระดับสากล 

โดยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มี 3 ห้อง แบ่งเป็น ห้องท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ด้านโปรแกรมต่างๆ  2 ห้อง ห้องสืบค้นข้อมูล 1 ห้อง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) 
รวมถึงด้านการบริหารจัดการด้าน ICT ภายในโรงเรียน จัดการบริการให้กับนักเรียน และคุณครูในโรงเรียน ในราย
ชั่วโมงท่ีท าการสอน และในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน รวมเวลาเฉลี่ยในแต่ละวันประมาณ 7-9 ชั่วโมง การ
ใช้งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ และห้อง ICT จึงต้องพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพทัน
ต่อยุคสมัย รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะด าเนินการจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จึงจ าเป็นต้องด าเนินการบ ารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และด าเนินการสั่งซื้อ เพ่ือการจัดการเรียน
การสอน และการด าเนินการต่างๆ ในงานราชการมีประสิทธิภาพต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 2.3 เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ  
           3.1.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ใช้ในการเรียนการสอนและการสืบค้น)และ
พัฒนาระบบเครือข่าย Internet  ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 

 

        3.2 ด้านคุณภาพ 
          3.2.1 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet คุณภาพดีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการสืบค้น ได้
เกินร้อยละ 80 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet คุณภาพดีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการสืบค้น ได้เกินร้อยละ 80 

5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน 1 กิจกรรม (เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบรหิาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภารงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 
เข้าร่วมประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

 1 ต.ค.64 – 30 พ.ย. 
64 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 

๒.๑ กิจกรรม พัฒนางานคอมพิวเตอร์ 
สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที่ 1 - 6 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 , 2 , 3   
กลยุทธร์ะดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1,3,4 
จุดเน้นมาตรฐานสากล  
เป็นเลิศวิชาการ , ล้ าหน้าทางความคิด , ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค ์

ร้อยละ 80 

มี
คอมพิวเตอร์
และ
เครือข่าย 
Internet 
คุณภาพดี 

100,000 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลีย่น 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

ร้อยละ 80  
มีการนิเทศ
ก ากับติดตาม 

 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80  
มีผลการ
ด าเนินงานตาม
เปูาหมาย 

 1 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 
65 

นายจรัญ มูลจันทร ์

๖. ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
 เงินอุดหนุน       จ านวน  .....................     บาท 

เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  100,000 บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา   จ านวน  ..................... บาท 
เงินรายได้          จ านวน  ..................... บาท 
เงินอ่ืน ๆ (.........................................)  จ านวน  ..................... บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น   100,000          บาท   
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7. การติดตามผลและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เกณฑ์การประเมิน 

การเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

แบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
     8.1 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Internet คุณภาพดีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการสืบค้น 
     8.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
9. การสร้างภูมิคุ้มกัน     

9.1  มีการประชุม วางแผนการด าเนินงาน ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ (P) 
9.2  ด าเนินการตามแผนการจัดท าโครงการ อย่างมีระบบขั้นตอน (D) 
9.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม (C) 
9.4  น าผลการตรวจสอบ ทบทวนและนิเทศงานไปใช้ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการด าเนินงาน 
ในโครงการในปีการศึกษาต่อไป  (A) 
    

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ       
            (นายจรัญ  มูลจันทร์) 
                 ต าแหน่ง คร ู    
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ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
          (นายอุดมศักดิ์ ชาญเลิศ) 
        หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
  
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
(       ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
                (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 

 
   ลงชื่อ..................................................หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
                                         (นายอุดมศักดิ ์ชาญเลิศ) 
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แบบเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติประจ าปีงบประมาณ  2565 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 

***************************************************************************************************************** 
โครงการที่........44.......ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเกิดสิริ  เจียวพ่วง 

1. กลุ่มบริหารงาน       กลุ่มบรหิารวิชาการ       กลุ่มบริหารงานบุคคล       กลุ่มบริหารงบประมาณ    
                         กลุ่มบรหิารทั่วไป          กลุ่มนโยบายและแผน 

2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อที ่

         1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
         3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
             5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
             6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 ข้อที่ 
         กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพผู้เรยีนในระดับมัธยมศึกษา เต็มตามศักยภาพและไดม้าตรฐานตาม 
                           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
         กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
             กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
             กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษา เพ่ือ ความมั่นคงได้มาตรฐานระดบัสากลบน     
                            พื้นฐานการมีส่วนร่วมและส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                  
     4.  ความสอดคล้องนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
                         4.1   มาตรฐานสถานศึกษา    
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
               1. การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
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        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มเีปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
                         4.2 กลยุทธ์ระดับองค์กร 
                 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสรมิคุณภาพผูเ้รียนอยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
                 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม อนุรักษ์พลังงาน และ

สิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง 
                กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสูม่ืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 
                กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบรหิารจดัการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีคณุภาพ  
                กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรยีนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
                กลยุทธ์ที่ 6  สรา้งความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
                          4.3 จุดเน้นมาตรฐานสากล 
  เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสาร 2 ภาษา        ล้ าหน้าทางความคิด     ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์     ร่วมรับผดิชอบ
สังคมโลก 
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โครงการ  พัฒนางานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ลักษณะโครงการ    (    )  งานประจ า          (     )  โครงการใหม่            (    )  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565  
1.  หลักการและเหตุผล 
  1.1 เหตุผลที่ต้องท าโครงการนี้ (ความมีเหตุมีผล) 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในด้านการจัดการศึกษา เห็นได้จากนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน
ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฏในจุดเน้น ให้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้าน
ภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา มาตรา  66 “ผู้เรียน   มีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” และรัฐบาลให้ความส าคัญ
กับการเรียนรู้โค้ดดิ้ง (Coding) โดยก าหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษา อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ของเยาวชนไทย ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาใหม่ที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใน
อนาคต ท าให้เข้าใจการท างานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และหุ่นยนต์ สอดคล้องกับการ
เตรียมก าลังคนของประเทศให้มีทักษะทันโลกยุคดิจิทัล มีอาชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  Coding For All 
คือทางรอดสู้ทุกวิกฤต ตอบโจทย์ชีวิตคนไทยยุคดิจิทัล นโยบายกระจายการเรียนรู้สู่ประชาชนทุกกลุ่ม พัฒนา
หลักสูตร Coding ส าหรับนักเรียน-นักเรียนพิเศษ-บุคคลทั่วไปในทุกกลุ่มอาชีพ  ซึ่งในวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน แต่เมื่อสามารถเข้าถึงองค์ความรู้บนสื่อออนไลน์ 
และมีทักษะด้านดิจิทัล สร้างความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนให้กับคนไทยและเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอน และเพ่ือให้
นโยบายด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 หนุนเด็กไทยต้องได้เรียนโค้ดดิ้ง (Coding) พร้อมพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นรูปธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ได้ถูกขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปใน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
รายกลุ่มสาระและกิจกรรมส าคัญของทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นการ
ขับเคลื่อนดังกล่าวด าเนินการบนพื้นฐานแนวคิดท่ีมุ่งให้ครูทุกคนวิเคราะห์บริบทของตัวเอง เพ่ือส ารวจสภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาและเลือกวิธีการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของตัวเองและเพ่ือให้การด าเนินการตาม
แนวคิดดังกล่าวเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันในการจัดท าโครงการรายกลุ่ม
สาระขึ้นที่มีความต้องการพัฒนาในเรื่องเดียวกัน และด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด 
ทักษะการท างาน และการใช้เทคโนโลยี โดยมีเปูาหมายเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)  จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมหลักๆ ขึ้น คือ 
กิจกรรมพัฒนางานคอมพิวเตอร์  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานกลุ่มเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) + ค่าย 
Coding 
2.  วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยีรวมไปถึง Coding 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ความรู้ ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต การใช้เทคโนโลยีและ Coding 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางท่ีถูกต้อง และเห็นความส าคัญในการมี

พ้ืนฐานของเทคโนโลยีและ Coding  
4. เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
3.2 ด้านคุณภาพ  
๑. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาผู้เรียนและครูภายในสถานศึกษาในด้านเทคโนโลยีและ Coding 

  ๒. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนานักเรียนใน
การเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและ Coding ได้อย่างหลากหลาย 

3. ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตาม
เปูาหมาย และมีความสามารถในในการใช้ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน  มองเห็นเปูาหมาย
ให้กับตนเองได ้
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ผู้เรียนมีอุปกรณ์ในการใช้งานเทคโนโลยีและได้รับความรู้เรื่อง Coding ได้เกินร้อยละ 80 
 
5.   กิจกรรมของโครงการมีจ านวน…2….. กิจกรรม(เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม) ดังนี้ 

กิจกรรม/งาน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.วางแผนการด าเนินงาน (P) 
๑.๑ ประชุมฝุายบริหาร 
๑.๒ ก าหนดขอบข่ายงาน/ภาระงาน 
๑.๓ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๑.๔ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

- 
- 
- 
- 

ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 
ต.ค. 2564 

ฝุายบริหาร 
ฝุายบริหาร 
ฝุายบริหาร 
ฝุายบริหาร 

๒. ขั้นด าเนินงาน (D ) 
๒.๑ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานกลุ่มเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)+

1 ครั้ง ๓๐,๐๐๐ 
 

ธ.ค. 2564 – 
ครูเกิดสิริ เจียวพ่วง 
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ค่าย Coding 
สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา ข้อที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที ่1.1 

ก.ย. 2565 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑  นิเทศก ากับติดตาม 
๓.๒  ประชุมในฝุาย/แลกเปลี่ยน 
ปัญหา/แนวทางแก้ไข 

1 ครั้ง 
 
- 

ก.ย. 2565 

ครูศิวพร คล้ายเจ๊ก 
ครูจรัญ มูลจันทร์ 

ครูเกิดสิริ เจียวพ่วง 
ครูสุพรรณิกา คมสันต์ 

๔.การรายงาน/น าผลไปใช้พัฒนา (A) 
๔.๑ รวบรวมผลการด าเนินงาน 
๔.๒ สรุปผลการด าเนินงาน. 

๑ ชุด 
๑ เล่ม 

- 
- 

ก.ย. 2565 
ก.ย. 2565 

ครูเกิดสิริ เจียวพ่วง 
ครูเกิดสิริ เจียวพ่วง 

 
6.  ปัจจัย ด้านงบประมาณ (ความพอประมาณ) 
  เงินอุดหนุน        จ านวน     -           บาท 
  เงินบ ารุงการศึกษา     จ านวน     -        บาท 
 เงินรายไดส้ถานศึกษา (คอมพิวเตอร์)        จ านวน  30,000 บาท 
  เงินอ่ืน ๆ     จ านวน              -  บาท 
       
    รวมเงินทั้งสิ้น   30,000  บาท 
 
7.  การติดตามประเมินผล     
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Coding มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม   

แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Coding มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการ Coding มองเห็นประโยชน์ และ
สามารถสืบค้น หาความรู้เพ่ิมเติมได้โดยจาก
แหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     

1. นักเรียนเข้าใจรู้จักและเห็นคุณค่าของ Coding 
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ความรู้ ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 
3. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานเกี่ยวกับ Coding ได้ 
4. ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้ Coding เพ่ิมมากข้ึน 
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๙.  การสร้างภูมิคุ้มกัน     

1.  ต้องมีการวางแผนการด าเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างดี 
2.  ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ 
3.  มีการใช้ข้อมูลงานลักษณะนี้มาวางแผนการจัดการ มีการสรุปผลหลังเสร็จสิ้นงาน 
 

     
     ลงชื่อ...............................................................    ผู้เสนอโครงการ     
                                                           (...........นางสาวเกิดสิริ  เจียวพ่วง.......) 
              คร ู  
 
 
ลงชื่อ                                  ผู้รับรองโครงการ 
         ( นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก ) 
   หัวหน้าฝุายเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)   
 
ลงชื่อ................................................................. 
             (นายยศวัฒน์  ทับทิม) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
(      ) อนุมัติ 
(      )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก……………………………..….…… 
 ………………………………………………………………………….… 
 
   ลงชื่อ……………………………………………… 
               (นางวิชญาณี  บญุทวี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
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บทที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่จะมุ่งมั่น
ผลักดันการด าเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้นโยบาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด ที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในการด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมความคิด สรรพก าลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง 
ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้น โรงเรียน
เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้  

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้ง 
ระดับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม  

2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงาน  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

4. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน  

5. การระดมทรัพยากร เพ่ือด าเนินการตามแผน โดยพึ่งพางบประมาณท้ังจากภาคราชการและ
ภาคเอกชน โดยการจัดท าค าของบประมาณ  

6. การก าหนดมาตรการในการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนมีความต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับนโยบาย ตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน จึง
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการในกิจกรรมและโครงการที่ด าเนินการจนแล้วเสร็จภายใน 15 วัน
หลังจากการจัดท ากิจกรรมและโครงการเสร็จสิ้น 

7. การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพ่ือสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ ทั้งท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการวางแผนในปีต่อไป  

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ และบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย
การด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตามระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
คลัง 

 


