


1. ท ำเป็นปีกำรศึกษำ (อำจแบ่งกำรใช้ งปม. เป็นภำคเรียน)
2. ให้คุณครูทุกท่ำนเขียนโครงกำรที่จะพัฒนำกำรเรียน                       

กำรสอนลงในแบบเสนอโครงกำรตำมแบบฟอร์มของโรงเรียน
ปี 2564  เท่ำนั้น

3. งำนแผนงำนจะน ำ File โครงกำรแขวนไว้ที่หน้ำ Web 
โรงเรียนและให้ห้องเรียน Classroom

4. กำรเขียนโครงกำรให้ใช้งบประมำณตำมที่ฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระ 
จัดสรรให้



5. กำรเขียนโครงกำร/กิจกรรม ให้พิจำรณำตำม                
กรอบนโยบำยปีงบประมำณ 2564 ดังนี้
- นโยบำยกระทรวง สพฐ. และ สพม.39
- มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 3 มำตรฐำน
- แผนพัฒนำศึกษำของโรงเรียน
- โรงเรียนมำตรฐำนสำกล



5.1 สพฐ. และ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ( A )
นโยบำยท่ี 1 ดำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษยและของชำติ
นโยบำยที่ 2 ดำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขงขันของ

ประเทศ
นโยบำยที่ 3 ดำนกำรพัฒนำและเสริมสรำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย
นโยบำยที่ 4 ดำนกำรสรำงโอกำสในกำรเขำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ดำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เปนมิตรกับ              

สิ่งแวดลอม
นโยบำยที่ 6 ดำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 



5.2 มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน ( B1 )
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน

1)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ
2)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย   

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
4)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนตำมหลักสูตรสถำนศกึษำ
6)  มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ



5.2 มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน ( B2 )
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน

1)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
2)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเปน็ไทย
3)  กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม



5.2 มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน ( B3 )
มำตรฐำนที่  2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

2.1  มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
2.3  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม

หลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ

กำรจัดกำรเรียนรู้



5.2 มำตรฐำน สพฐ. 3 มำตรฐำน ( B4 )
มำตรฐำนที่  3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ

3.1  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.3  มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน
3.5  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง                  

กำรจัดกำรเรียนรู้



5.3 โรงเรียนวังทองพิทยำคม
วิสัยทัศน์ :

*** ทิศทำงตำมแผนพัฒนำฯปีกำรศึกษำ 2562-2564



5.3 กลยุทธ์ : โรงเรียนวังทองพิทยำคม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมนโยบำยกำรศึกษำของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงด้ำนวิชำกำรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำ ครู นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยี สำรสนเทศ

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยเกณฑคุ์ณภาพ (OBECQA)

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธท์ี ่4 ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร



5.4 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ( C1 )
1. คุณลักษณะผู้เรียน

- เป็นเลิศทำงวิชำกำร
- สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ
- ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด
- ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
- ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก



5.4 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ( C2 )
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล

- ด้ำนคุณภำพวิชำกำร
- ด้ำนคุณภำพของครู
- ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ



5.4 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล ( C3 )
3. กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ

- ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
- ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
- ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
- ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ



ควำมคำดหวังโครงกำรในภำพรวมของโรงเรียน
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ทุกกลุ่มสำระ)
- ส่งเสริมทักษะกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (ทุกกลุ่มสำระ)
- มำตรฐำนสำกล (ทุกกลุ่มสำระ)
- พัฒนำบุคลำกร/อบรม/ศึกษำดูงำน
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นไทย
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมปลอดภัย
- หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงกำรตำมนโยบำยของ สพม.พล.อต. 3 โครงกำรหลัก





กำรส่งแบบเสนอโครงกำร/กิจกรรม
ภำยใน 23เม.ย.64

ส่งโครงกำร/กิจกรรม ท ำตำมแบบเสนอโครงกำร โดยส่งเป็นfile
ทำง Classroom โดยงำนแผน หัวหน้ำกลุ่มงบฯ จะตรวจสอบ
เบื้องต้น เมื่อ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเรียบร้อย (ถา้มีการแกไ้ข
ปรบัปรุง จะประสานโดยตรง ) และส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบ print
เตรียมน ำส่ง ไม่เกินวันที่ 26 เม.ย.64



สรุปล ำดับกำรส่งโครงกำร/กิจกรรม
1.ใช้แบบฟอร์มตำมที่แจ้งไว้
2.ส่งงำนแผนงำนตรวจสอบครั้งที่ 1 เป็นfile ภำยใน 23 เมษำยน 64
3.เมื่องำนแผนตรวจสอบ (ระหว่ำง 23-26 เม.ย.) จะส่งคืน
แก้ไข ไม่ต้องแก้ไข
ให้ผู้รับผิดชอบprint น ำส่ง ภำยใน 26 เมษำยน 64

โดยส่งเป็นเล่มเย็บมุมไม่ต้องท ำหน้ำปก เสนอเซ็นตำมล ำดับถึง
ท่ำนผู้อ ำนวยกำร
4. กรณีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หำกด ำเนินกำรเสร็จสิ้นก่อนมีกำร
เปลี่ยนแปลง ให้ผู้รับผิดชอบเดิมเป็นผู้สรุปหำกเป็นงำนที่ยังด ำเนินกำร
ต่อเนื่อง ให้ผู้รับผิดชอบใหม่เป็นผู้สรุป




