
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ที่ 52/๒๕๖๓ 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕) 

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
----------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕)
แผนปฏิบัติประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงอำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ 
๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

1.1  นำยสันติ   มุกดำสนิท  ประธำนกรรมกำร 
1.2  นำยมำโนช   ครอบครอง  กรรมกำร 
1.3  นำยวรพจน์   กรณวงศ์  กรรมกำร 
1.4  นำงสำวจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ   กรรมกำร 
1.5  นำงสำวอภันตรี   ฉลอง             กรรมกำร 
1.6  นำงสำวจงจินต์  บัวเผื่อน   กรรมกำร 
1.7  นำงสำวกำญจนำ วงศ์อินทร์  กรรมกำร 
1.8  นำงสำวสมปอง  พรำมเอก  กรรมกำร 
1.9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   กรรมกำร 

 1.10 นำงสำวใจภักดิ ์ ไชยวัฒน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำตลอดจนให้ข้อมูลต่ำง ๆ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
2.1  นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำงสำวจำรุวรรณ จันทมัตตุกำร  กรรมกำร 
2.3  นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย   กรรมกำร 
2.4  นำยนัฐพล  บุญสละ   กรรมกำร 
2.5  นำยภำณุพงศ์   ลำภเกิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลกำรท ำ Swot โรงเรียน เพื่อน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน 
(๒๕๖๓-๒๕๖๕) ให้เสร็จสมบรูณ์และน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียน ต่อไป 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
3.1  นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำงสำวจำรุวรรณ จันทมัตตุกำร  กรรมกำร 
3.3  นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย   กรรมกำร 
3.4  นำยนัฐพล  บุญสละ   กรรมกำร 



3.5  หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่มงำน             กรรมกำร 
3.6  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ  กรรมกำร 
3.7  คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำน  กรรมกำร 
3.8  นำยภำณุพงศ์   ลำภเกิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูล วำงแผนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
       2. ประสำนงำนกลุ่มบริหำร/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
           3. พิจำรณำโครงกำร กิจกรรมตำมกรอบแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 
           4. วิเครำะห์งบประมำณประจ ำปี 2563 
           5. รวบรวมข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ข้อมูล แฟลชไดรฟ์ และ ระบบ Google Drive 

๔. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม  ประกอบด้วย 
4.1  นำงสำวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงสำวจำรุวรรณ จันทมัตตุกำร  กรรมกำร 
4.3  นำงสำวรัชฎำพร  ศรีวิชัย   กรรมกำร 
4.4  นำยนัฐพล  บุญสละ   กรรมกำร 
4.5  นำยภำณุพงศ์   ลำภเกิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  จัดพิมพ์ และจัดท ำรูปเล่ม แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียน (๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

สั่ง ณ วันที่   ๑๖   มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

     (นำยสันติ มุกดำสนิท) 

    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
1. ทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พิจำรณำโครงกำรของโรงเรียน ซึ่งมีท้ังหมด 7 โครงกำร 
รวมกันพิจำรณำเขียนกิจกรรมตำมกรอบของโครงกำร ดังนี้ 
 
โครงกำรที่ 1 พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

- เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียน ต่ำง ๆ 
โครงกำรที่ 2     พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

- เน้นกิจกรรมตำมกลุ่มงำนที่ท ำกันเป็น Routine  
โครงกำรที่ 3 พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

- เน้นกิจกรรมนิเทศกำรสอนทุกกลุ่มสำระ 
- เน้นกิจกรรมวิจัยและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้กลุ่มสำระ 
- กิจกรรมตำมกลุ่มสำระท ำกันเป็น Routine 

โครงกำรที่ 4 ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
- ต้องมีกิจกรรมทุกกลุ่มสำระ/เน้นค่ำยทักษะวิชำกำรต่ำง ๆ ให้ทั่วถึงผู้เรียนทุกคน 

โครงกำรที่ 5 ส่งเสริมค่ำนิยม 12 ประกำร 
- ต้องมีกิจกรรมทุกกลุ่มสำระ/เน้นกิจกรรมที่ปลูกฝั่งค่ำนิยม ต้องเป็นกิจกรรมที่

ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
โครงกำรที่ 6 สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 

- ต้องมีกิจกรรมทุกกลุ่มสำระ/เน้นกิจกรรมที่ป้องกันยำเสพติดหรือให้ควำมรู้แก่
ผู้เรียน 

โครงกำรที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง    
- ต้องมีกิจกรรมทุกกลุ่มสำระ/เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักควำมพอเพียง/หรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 

2. ทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  เข้ำไปโหลด ไฟล์ แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม 2563  
ผ่านทาง Google drive 

 
3. ทุกกลุ่มงำน/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เมื่อเขียนกิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ให้ สารสนเทศหรือตัวแทน กลุ่มสำระกำรเรียน/กลุ่มงำน รวมรวบ ส่งเป็น ไฟล์ Microsoft ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มงานวิชาการ/งบประมาณ/บริหารงานบุคคล/บริหารทั่วไป /ห้องสมุด/แนะแนว/ 
        พัฒนาผู้เรียน : ส่งที่ ครูภำณุพงศ์ 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์,คอมพิวเตอร์ และ ศิลปะ ส่งที่ ครูจำรุวรรณ 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ, MEP และภาษาไทย ส่งที่ ครูรัชฎำพร 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ พลศึกษา ส่งที่ ครูนัฐพล 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ส่งที่ ครูใจภักดิ์ 

            
 

กิจกรรมในโครงการ ที่ 1-3  
:เป็นกิจกรรมที่ต้องท ำเป็น
ประจ ำ ของแต่ละกลุ่มงำน/
กลุ่มสำระ เป็นงำน Routine 
 
กิจกรรมในโครงการ ที่ 4-7  
:เป็นกิจกรรมใหม่เป็นจุดเน้น
ที่ต้องมีทุกกลุ่มสำระ 
 


