
 
 

ค ำน ำ 
   
 แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการก าหนดจุดหมายระยะสั้น     
หรือประมาณหนึ่งปี  ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ในระดับกลยุทธ์แผนงานหรือกลยุทธ์ริเริ่มออกเป็นรายการ
ต่างๆที่เรียกว่า “กิจกรรม” ส าหรับใช้ปฏิบัติการซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพราะแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรงกับทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษาและ
สนองนโยบายองค์กรในระดับต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  
 คู่มือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงานได้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้คณะกรรมการของกลุ่มบริหารฯ/ กลุ่มงาน / งาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้น าไปใช้เป็นแนวทาง         
การวางแผนการเขียนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
โดยมีสาระส าคัญ ประกอบด้วย การจัดวางทิศทางโรงเรียน วิธีคิดและแนวทางการพัฒนาโรงเรียน             
ภาพความส าเร็จ การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา  แนวทางการจัดท าโครงการ  ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่าง
แบบฟอร์มโครงการ  และตัวอย่างแบบฟอร์มการรายงานผลปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบ    
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในงานรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 
 

          กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  
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วิธีคิดและแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียน 

นำยประสงค์  พรหมสิทธิ ์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
 
  1.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
  2.  ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศักยภาพ 
  3.  พฤติกรรม/จิตสาธารณะ 
  4.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้/สิ่งแวดล้อม 
  5.  Internet ความเร็วสูง 
  6.  Modern  E-Classroom 
  7.  การพัฒนาเชิงระบบใช้ระบบแผนน า 
 

คิดทำงบวก  คดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์  คิดท้ำทำยควำมสำมำรถของบุคลำกรในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
 

1. คติพจน์ของโรงเรียน        
    คารโว  วินเย  เอตมฺมงฺคล  มุตฺตม  
            การเคารพในระเบียบวินัยเป็นมงคลอันประเสริฐ 
2. อัตลักษณ์ 
    เป็นคนดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  
  
3. เอกลักษณ์ 

วิชาการดี  กิจกรรมเด่น   เน้นวินัย   ใส่ใจชุมชน 
4. วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖0  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เป็นสถานศึกษา 
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

บนพื้นฐานความเป็นไทย  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. พันธกิจ 

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
๕.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
6. เป้ำประสงค์ 

๑.  ผู้เรียนไดร้ับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล  
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓.  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และวิชาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง 

       ๔.  มีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          ๕.  มีระบบการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
 

7. ยุทธศำสตร ์
๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 
๓.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อน สู่ความส าเร็จ 

 
 
 



8. กลยุทธ์ระดับองค์กร 
๑.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
๒.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๔.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ 
๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
๖.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคี เครือข่ายร่วมกันพัฒนา 

 
9.กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 
๓.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๔.  สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๖.  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
๗.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
๘.  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการให้บริการทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
กับองค์กรนั้น 
๙.  ส่งเสริม สนับสนุน การใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้ำงโมเดลกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำสู่ควำมส ำเร็จ 
 

โมเดลกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ 
แห่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โรงเรียนพะเยำพิทยำคมอย่ำงมีคุณภำพ 

 
 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนพะเยาพิทยาคมอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้ PPK Model ซึ่งได้ประยุกต์ทฤษฎี  และรูปแบบการบริหารเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนพะเยาพิทยาคม อย่างมีคุณภาพ รายละเอียดของ PPK Model  ดังนี้ 

๑.  P=Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานอ่ืน
โดยเฉพาะภาคี ๔ ฝ่าย โดยก าหนดเป็นหลัก ๕ ร คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ  และ      
ร่วมภาคภูมิใจ ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษา      
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒.  P=Purpose หมายถึง จุดมุ่งหมายในสิ่งที่ต้องการจากบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรม โดยได้
ก าหนดเป็น ๔ ประการ คือ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  เป้าประสงค์ (Goals) และวัตถุประสงค์
(Objectives)  ซึ่งการด าเนินการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ  
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพ 

๓.  K=Knowledge หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาร่วมกันค้นคว้าเป็นความรู้ทางวิชาการในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ต้องศึกษา
วิเคราะห์ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ศึกษาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้จากประสบการณ์ของทุกคน รวมทั้ง
ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น และเกิดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างโมเดล PPK การบริหารสู่ความส าเร็จ 



วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ 2559 

 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
การศึกษา 

ยุทธศำสตร์ 
 ข้อ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 

          กลยุทธ์ 
๑.  จัดระบบข้อมูลผู้เรียน 
๒.  สร้างความเข้าใจในการจัดให้สังคม 
๓.  จัดงบประมาณที่สอดคล้องกับบริบท 
๔.  น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 
๕.  ใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย 
๖.  จัดระบบนิเทศ ติดตามและรายงานผล 
๗.  แนะแนวผู้เรียน 
๘.  น าการทดสอบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งในการสอน 
๙.  ส่งเสริมประกันคุณภาพภายใน 
๑๐. สอนทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ 
๑๑. ส่งเสริมภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารและภาษาอาเซียน ๑ ภาษา 
๑๒. ประสานการรับนักศึกษาให้คัดเลือกอย่างหลากหลาย 
 

ข้อ 2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๒.  บริหารงบอุดหนุนรายหัวตามตัวผู้เรียน 
๓.  ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพจบหลักสูตร 
๔.  สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพครอบคลุมทุกต าบล 
๕.  สนับสนุนโรงเรียน ม.ปลายในพื้นท่ีพิเศษสอนวิชาชีพ 
๖.  ส่งเสริมการจัดที่หลากหลายเหมาะสมและได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
๗.  สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
๘.  ประสานช่วยเหลือและจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมแก่เด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 



ข้อ 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะของครูผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
๒.  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มท่ีมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
๓.  เสริมสร้างระบบแรงจูงใจในการท างานสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
๔.  ประสานและสนับสนุนองค์กรและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องจัดเตรียมและจัดสรรครูที่มี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 

 
ข้อที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
๑.  กระจายอ านาจ 
๒.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๓.  ส่งเสริมให้โรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน 
 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
เป้ำประสงค์ 

1.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
5.  สพฐ. บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6.  พ้ืนที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดจุดเน้นกำรด ำเนนิกำร 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 
 ๑.๑  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  
 ๑.๒  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
๑.๓  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๒.๑  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลือ

อย่างต่อเนื่อง 
๒.๒  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 



๒.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

๒.๔  องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
 
ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

๓.๑  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์               
เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation 
and Accountability) 

๓.๒  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
 
 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำนโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ :  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖0  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  เป็นสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัล       

     คุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บนพ้ืนฐานความเป็นไทย               
     และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์แผนงำน 

1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้เรียนทุก
คนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและ มีคุณภาพได้ 
มาตรฐานสากล 
 

1.  ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล 

1.  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการสู่
มาตรฐานสากล 
 

1.  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ
ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
2.  พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้
เทียบเคียง 
มาตรฐานสากล 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มี 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 

2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

2.  ปลูกฝังคุณธรรม 
 จริยธรรม และ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4.  สนับสนุนและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนให้สามารถ
จัดการเรียน  การสอนได้
อย่างมปีระสิทธิภาพตาม 
หลักสูตร โรงเรียน 
มาตรฐานสากล 

3. ครูได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และ
สมรรถนะของครู 

 

3. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพตาม
หลักสูตรโรงเรียน 
มาตรฐานสากล 

5.  พัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีศักยภาพจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล
  

4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการ             
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยใช้โมเดล PPK 
Model ในการ
ขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 

4.มีระบบบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

4.  พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการ
จัดการ 
๕.  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล  

 ๖.  พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการตาม
มาตรฐานสากล 
๗.  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการ 



 

 

 

พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์แผนงำน 
  PPK Model ในการ

ขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้โมเดล PPK 
Model ในการ
ขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จ 

๕.  พัฒนาระบบการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

๕.  มีระบบการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 

๖.  เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วม และวิถีชีวิตร่วม
ภาคี เครือข่ายร่วมกัน
พัฒนา 
 
 
 

๘.  เสริมสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือ 
ในการให้บริการทาง
การศึกษาระหว่าง 
สถานศึกษากับองค์กรนั้น 
๙.  ส่งเสริม สนับสนุน การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
การจัดการเรียนการสอน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ภำพควำมส ำเร็จโรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (Worldclass standard school) 

 
นักเรียน  
 นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้สองภาษา 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  มีคุณธรรม  รักความเป็นไทย รักษ์ความเป็นท้องถิ่น ใส่ใจในการร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ครู 

มีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อองค์กร  มีการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มก าลัง ความสามารถ  ตามมาตรฐานสากล 
 
ผู้บริหำร 
 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร  นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เอ้ือต่อการเรียนรู้   เป็นที่ยอมรับของประชาสังคม 
 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 ให้การยอมรับ  เชื่อถือ  มีส่วนร่วมพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์โรงเรียน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 
 
 

1.  ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1.  โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศวิชำกำร 
กิจกรรมที่ 1 การสอนติวเข้มศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้นหรือระดับ อุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความสามารถพิเศษด้าน
ต่าง ๆตามศักยภาพของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความ สามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษสารสนเทศระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ 6  การพัฒนาและส่งเสริมความเป็น
เลิศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ2 ภาษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 10 การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะในกิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมที่ 11 การจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 12 ค่ายโอลิมปิก 
กิจกรรมที่ 13 การมอบรางวัลและเกียรติบัตร
เรียนดี 
 
 
 

1.  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2.  กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ 
3.  งานห้องสมุด 
4.  งานกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
กิจกรรมที่  1  การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียน
การสอน 
กิจกรรมที่  2  พัฒนาการเรียนรายวิชาศิลปะ 
(สาระทัศนศิลป์) 
กิจกรรมที่  3  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กิจกรรมที่  4  การส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ด้านศิลปะ(ทัศนศิลป์) 
กิจกรรมที่  5  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่  6  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์การเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่  7  งานประดิษฐ์ 
กิจกรรมที่  8  งานบ้าน 
กิจกรรมที่  9  งานคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมที่  10  งานเกษตร 
กิจกรรมที่  11 งานธุรกิจ 
กิจกรรมที่  12 งานไม้ 
กิจกรรมที่  13 ห้องเรียนสีเขียว 
กิจกรรมที่  14  การสอนภาษาจีน 
กิจกรรมที่  15 การจัดท าคลังข้อสอบ 
กิจกรรมที่  16 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 
3.  โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 Reading Rally 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลรักการอ่าน 
กิจกรรมที่ 3 ตามหานักเรียนยอดนักอ่าน 
กิจกรรมที่ 4 ตามหาครูยอดนักอ่าน 
กิจกรรมที่ 5 แข่งขันทักษะวิชาการ 
กิจกรรมที่ 6 ค่ายการอ่านเพื่อน้อง 
กิจกรรมที่ 7 ยืมหนังสือวันนี้มีลุ้นโชค 
กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมทักษะการอ่าน 
 
 
 
 

1.  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2.  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
3.  งานห้องสมุด 
4.  งานกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. งานห้องสมุด 
4. งานกิจกรรม 
5. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเขียนเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมที่ 1  ค่ายนักเขียนรุ่นเยาว์ 
5. โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรด ำรงชีวิต 
กิจกรรมที่ 1  ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี,ยุวกาชาด, 
บ าเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 2 ค่ายจิตอาสา 
กิจกรรมที่ 3 การบ าเพ็ญประโยชน ์
 
 
6.  โครงกำร สำนฝันด้วยเส้นเสียง 
กิจกรรมที่ 1 สร้างแบบประเมินการขับร้อง
ประสานเสียง 
กิจกรรมที่ 2 พื้นฐานการขับร้องประสานเสียง 
กิจกรรมที่ 3 การขับร้องบทเพลงประสานเสียง 
กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลงานขับร้องประสาน
เสียง 
7.  โครงกำร เครื่องดนตรีสำกล 
กิจกรรมที่ 1 สร้างแบบประเมิน 
กิจกรรมที่ 2 พื้นฐานดนตรีสากล 
กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติดนตรีสากล 
กิจกรรมที่ 4 การน าเสนอผลงานดนตรีสากล 
 
8.  โครงกำรดุริยำงค์/ดนตรสีำกล 
 
9. โครงกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการปฏิบัติท่าร าที่ใช้การแสดง
และการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย 
กิจกรรมที่ 3 เข้าร่วมชมการแสดงวิพิธทัศนา 
10. โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนด้ำน
ศิลปะ 
กิจกรรมที่1 การส่งเสริมความสามารถของ     
กลุ่มเยาวชนเพื่อนศิลปกรรม 
11. โครงกำรซ่อมบ ำรุง เครื่องแต่งกำยนำฎศิลป์ 
 
 

1. กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
3. งานห้องสมุด 
4. งานกิจกรรม 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

12.  โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กิจกรรมที่ 1 จัดค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
กิจกรรมที่ 2 สอนซ่อม-เสริมความรู้ทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสื่อการสอน  
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมทักษะการอ่าน 
กิจกรรมที่ 7 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมที่ 8 การจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 9 ยกระดับความสามารถการใช้ 
ภาษาต่างประเทศตามกรอบ CEFR/DELF/     
การใช้ภาษาจีน และ ญี่ปุ่น 
 กิจกรรมที่ 10 พัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า 
กิจกรรมที่ 11 พูดภาษาอังกฤษเพ่ือ ความรู้สู่
อาเซียน     
กิจกรรมที่ 12 ภาษาเพลิน 
กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม
เจ้าของภาษา  
กิจกรรมที่ 14. จัดซื้อE-book 
 
13. โครงกำร เลือกแนวทำง วำงอนำคต 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
กิจกรรมที่ 2 เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 
14. โครงกำร โลกกำรศึกษำ พัฒนำสู่อำชีพ 
กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการ 
กิจกรรมที่ 2 เชิญวิทยากร/องค์กร/หน่วยงานมา
ให้ความรู้ 
15 .โครงกำร แสดงควำมยินดี กับนักเรียน ม.6 
กิจกรรมที่ 1  ส ารวจผลสัมฤทธิ์นักเรียนม.6 
กิจกรรมที่ 2 จัดป้ายนิเทศ  ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 3 มอบช่อดอกไม้ 
 
 

1.  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2.  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
3.  งานห้องสมุด 
4.  งานกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานแนะแนว 
 
 
 
งานแนะแนว 
 
 
 
 
งานแนะแนว 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 

 
 
 

2.  พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรเป็น
พลโลก 
กิจกรรมที่ 1 การสอนเสริมภาษาต่างประเทศโดย
เจ้าของภาษา 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชา 
IS1 และ IS2 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 
กิจกรรมที่ 4 วันภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 5 ค่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ 
 
2. โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำน
วิชำกำร 
กิจกรรมที่ 1 งานตารางสอน 
กิจกรรมที่ 2 งานบริหารหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 3 งานวัดผลและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 4 งานทะเบียน 
3.  โครงกำรพัฒนำศูนย์อำเซียนสู่ประชำคม
อำเซียน 
กิจกรรมที่  1  ค่ายส่งเสริมความเป็นอาเซียนใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่  2  กิจกรรมวันอาเซียน 
4.  โครงกำรเสริมสร้ำงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมครูและบุคลากร         
ด้านการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.  ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ 1 ตักบาตรยามเช้า ข้าวถ้วย แกงถุง 
กิจกรรมที่  2  พัฒนาจิตก่อนเรียน 
กิจกรรมที่  3  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ 
กิจกรรมที่  4  เข้าพรรษาพาครอบครัวงดเหล้า 
กิจกรรมที่  5  ธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส 
กิจกรรมที่  6  กราบไหว้งามตามแบบชาวพุทธ 
กิจกรรมที่  7  บันทึกความดีมีคุณธรรมน าความรู้ 
กิจกรรมที่  8  วันส าคัญวัฒนธรรมชาวพุทธ 
กิจกรรมที่  9  สอบธรรมศึกษา 
2.  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม สัปดำห์
เข้ำพรรษำ-อำสำฬหบูชำ 
กิจกรรมที่  1  สัปดาห์เข้าพรรษา 
-  หล่อเทียนเข้าพรรษา 
-  ถวายผ้าอาบน้ าฝนและสังฆทาน 
กิจกรรมที่ 2  ประกวดโต๊ะหมู่บูชา 
กิจกรรมที่ 3 ต้นไม้คุณธรรม 
กิจกรรมที่ 4 ตักบาตรและท าบุญพระธาตุปีเกิด 
กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่หลักธรรม 
3. โครงกำรพัฒนำผู้น ำเยำวชนต่อต้ำนยำเสพติด 
กิจกรรมที่ 1  ค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 3  โรงเรียนสีขาว 
กิจกรรมที่ 4  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยการคัดกรอง 
กิจกรรมที่ 5  To Be No.1 
4.  โครงกำรพัฒนำกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ
ชีวิต(กลุ่มทักษะชีวิตมะอึกขึก) 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายต้านยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 2 To Be No.1 
กิจกรรมที่ 3 กังก๊ะ(ต้านยาเสพติด) 
กิจกรรมที่ 4 ของขวัญแด่น้อง 
กิจกรรมที่ 5 ค่ายEYC(อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 5. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยนักเรียนใน
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับ-มอบต าแหน่งสภา 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุมสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประชุมเครือข่ายสภา
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาวินัยนักเรียน 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพสภา
นักเรียน 
6.  โครงกำรจิตอำสำสภำนกัเรียน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกองทุนฟ้า – บานเย็น 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสภาวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
7.  โครงกำรส่งเสริมทักษะควำมเป็นผู้น ำผู้ตำม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชุมนุมผู้น าน้อย 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
8.  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมที่ 1 วันส าคัญ 
กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
จิตอาสา (ระดับ ม.4) 
กิจกรรมที่ 3 ต้นแบบคนดี (ศรี พ.ค.) 
กิจกรรมที่ 4 “ต้นกล้าคุณธรรมน าชีวิตห่างไกลยา
เสพติด” 
กิจกรรมที่ 5 จิตอาสาจราจร 
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบงานสารวัตรนักเรียน
และการจราจรภายในโรงเรียน 
9.  โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำงำน
วิชำกำร 
กิจกรรมที่ 1  การรายงานและบันทึกเวลาเรียน 
10. โครงกำร  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ   
           YC : Youth Counselor  
กิจกรรมที่ 1 อบรมทักษะกระบวนการ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าศูนย์เพ่ือนใจ 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
แนะแนว 
 

 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.  ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ 
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

4.  สนับสนุนและ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.โครงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
คัดกรองนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ผู้น าวัยใส(เครือข่ายนักเรียน) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมป้องกันแก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 6 งานส่งต่อ 
กิจกรรมที่ 7 การเยี่ยมบ้าน 
 
2.โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำงำน
วิชำกำร 
กิจกรรมที่ 1 งานติดตามแก้ไขและช่วยเหลือ
นักเรียน ติด 0, ร,มส,มผ 
 
3.โครงกำร เติมเต็มควำมเข้มแข็งทำงใจ  
กิจกรรมที่ 1 การคัดกรองนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะความเข้มแข็ง 
 
4.โครงกำร  สำรสนเทศดี  มีคุณจริง   
กิจกรรมที่1 จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่2 แนวทางด้านจิตวิทยา    
  

กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
 
 
 งานแนะแนว 
 
 
 
 งานแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรกำรศึกษำของโรงเรียน 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

5.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีศักยภาพ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  
 

1.  โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูกับเจ้าของ
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การใช้ภาษาต่างประเทศของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อสื่อ ต าราเรียน
ภาษาต่างประเทศประกอบการเรียนการ
สอนของครูกลุ่มวิทย์-คณิต 
กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับครูต่างชาติ 
กิจกรรมที่ 5 การอบรมการเรียนการสอน  
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็น 
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 6 อบรมครูและบุคลากรให้มี
ความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 7 การศึกษาดูงาน 
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนา ICTของกลุ่มสาระ 
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาครูผู้สอน 
กิจกรรมที่ 10 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 11 การจัดท าสื่อและนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้  
กิจกรรมที่ 13 การนิเทศภายใน 
 

1.  กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2.  กลุ่มอ านวยการ 
3.  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โมเดล PPK Model ในการขับเคลื่อน 
สู่ความส าเร็จ 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4.  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร  
ในการจัดการ 

6.  พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการตาม
มาตรฐานสากล 
 

1.  โครงกำรพัฒนำระบบเครือข่ำย ICT 
เพื่อจัดกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเครือข่าย 
ICT 
กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาและการบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อจัดหาซอฟแวร์เพ่ือใช้
ในการพัฒนาและบริการสืบค้นและการ
จัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อระบบบริหารจัดการ 
E-book 

1. งานคอมพิวเตอร์ 
2. งานห้องสมุด 

๕.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ง
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยใช้
โมเดล PPK 
Model ในการ
ขับเคลื่อนสู่
ความส าเร็จ 
 
 

 

๗.  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
โดยใช้โมเดล PPK 
Model ในการ
ขับเคลื่อนสู่
ความส าเร็จ 
 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 
กิจกรรมที่ 1 การยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากร 
กิจกรรมที่ 2 การจัดสวัสดิการครูและ
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานมุทิตาจิตครู
เกษียณอายุ 
กิจกรรมที่ 4 การจัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 
กิจกรรมที่ 5 การจัดเลี้ยงรับ-ส่งครูและ
บุคลากร 
กิจกรรมที่ 6 การยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนที่มีผลงาน 
2.  โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการด้านพัสดุ 
ครุภัณฑ์ 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการด้าน
การเงิน 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการด้านระบบ 
สารสนเทศและงานสารบรรณ 
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการด้าน
ปัจจัยพื้นฐาน 

 

  3.  โครงกำรพัฒนำส ำนักงำนกลุ่ม
ส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสารบรรณ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
4.  โครงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมการปะเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท ารายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพประจ าปี (SSR) 
กิจกรรมที่ 4 การรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด 
กิจกรรมที่ 5 การประชุมสรุปผลการ
พัฒนาคุณภาพประจ าปี 
 
5.  โครงกำรส่งเสริมกำรบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนกลยุทธ์
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 
 

กลุ่มส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

และแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

6.  เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ   
การมีส่วน และ   
วิถีชีวิตร่วมภาคี 
เครือข่ายร่วมกัน
พัฒนา 
 

8.  เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในการ
ให้บริการทาง
การศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับองค์กร
นั้น 
 

1.  โครงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของ
ภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ 
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือของ
สมาคมผู้ปกครองและครู 
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างความร่วมมือของ
สมาคมศิษย์เก่า 
กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนากับโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับ
ชุมชนและหน่วยเอกสาร 
 
2  โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำน
ประชำสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่  1  งานบริการเอกสาร  ข่าว  
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
กิจกรรมที่  2  รายการวิทยุ พ.ค. สัมพันธ์ 
กิจกรรมที่  3  จัดซื้อวัสดุส านักงาน งาน
ประชาสัมพันธ์ 
 
3.  โครงกำรซื้อเวชภัณฑ์เสริมควำมรู้
สุขอนำมัยและตรวจสุขภำพ 
กิจกรรมที่  1  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
กิจกรรมที่  2  ปรับปรุงห้องพยาบาล 
กิจกรรมที่  3  ตรวจสุขภาพประจ าปี 
กิจกรรมที่  4  ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง 
กิจกรรมที่  5  บริจาคโลหิต 
 
4.  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมธนำคำร
โรงเรียน 
กิจกรรมที่  1  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
กิจกรรมที่  2  ด าเนินการฝากเงิน     
ถอนเงิน  จัดท าตามระบบงานธนาคาร
โรงเรียน 
 
 

1.งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.งานประชาสัมพันธ์ 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 
 
 
 
1.งานอนามัย 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 
 
 
 
1.งานธนาคาร
โรงเรียน 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

6.  เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ   
การมีส่วน และ   
วิถีชีวิตร่วมภาคี 
เครือข่ายร่วมกัน
พัฒนา 
 

9.  ส่งเสริม สนับสนุน 
การใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียน      
การสอน 

1.  โครงกำรพัฒนำงำนห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 1 การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
งานห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุสารนิเทศ 
กิจกรรมที่ 3 การเตรียมรับการประเมิน/
การประกวดห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 4 มุม4 ภาษา 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบเสียงใน
ห้องสมุด 
กิจกรรมที่ 6 งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ห้องสมุด 
 
2.  โครงกำรสวนสวยโรงเรียนงำม 
กิจกรรมที่  4  ปรับปรุง  บ ารุง  ซ่อมแซม
สวนหย่อม 
 
3.  โครงกำรพัฒนำโสตทัศนปูกรณ์เพื่อ
กำรศึกษำ 
กิจกรรมที่  1  จัดซื้อ ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์โสต 
 
4.  โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณูปโภค 
กิจกรรมที่  1  ปรับปรุง  ดูแล  ระบบ
สาธารณูปโภค 
 
5.  โครงกำรพัฒนำ  ปรับปรุงดูแล
บ้ำนพักครู 
กิจกรรมที่  1  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร
บ้านพักครู/อาคารแฟลตครู 
 
6.  โครงกำรพัฒนำโรงอำหำร 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาและปรับปรุง      
โรงอาหาร  จัดจ้างพนักงานท าความ
สะอาด 
กิจกรรมที่  2  พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
โรงอาหาร 
 

งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.งานอาคารสถานที่ 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
1.งานโสตทัศนศึกษา 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 
1.งานสาธารณูปโภค 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
1.งานบ้านพักครู 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 
1.งานโรงอาหาร 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  6.  โครงกำรพัฒนำโรงอำหำร 
กิจกรรมที่  3  อบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการร้านค้า 
กิจกรรมที่  4  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  ท า
ความสะอาดในโรงอาหาร 
กิจกรรมที่  5  สวัสดิการบริการบุคลากร
ในโรงเรียน 
 
7.  โครงกำรพัฒนำอำคำรสถำนที่และ
สภำพแวดล้อม 
กิจกรรมที่  1  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร
เรียน  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ห้องเรียน ห้องพักครู 
ห้องน้ าฯลฯ 
กิจกรรมที่  2  งานโยธา – งานพัฒนา
โรงเรียน 
กิจกรรมที่  3  งานสุขภิบาลความสะอาด
และสิ่งปฏิกูล  ขยะมูลฝอย  ระบบน้ า 
กิจกรรมที่  4  ปรับปรุงห้องพยาบาล 
กิจกรรมที่  5 การจัดท าห้องสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย 
กิจกรรมที่  6 พัฒนาห้องส านักงาน 
 
8.โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
กิจกรรมที ่2 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
กลุ่มสาระฯ 
กิจกรรมที่ 3 ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาห้องสมุดของกลุ่ม
สาระ 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาห้องเรียนสีเขียว 
กิจกรรมที่  6  จัดห้องนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

1.งานโรงอาหาร 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 
 
 
 
1.งานอาคารสถานที่ 
2.ฝ่ายบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ฝ่ายบริการ 
2. กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
3. กลุ่มอ านวยการ 
4. กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
5. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
6. งานห้องสมุด 
 
 
 
 



 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

กลยุทธ์ระดับโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  9. โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาแหล่งรู้ 
 

1. กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
2. กลุ่มส่งเสริมกิจ 
การนักเรียน 
3. กลุ่มอ านวยการ 
4. กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน 
5. ฝ่ายบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงำน/โครงกำรกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ 
กลยุทธ์ 
ระดับ

องค์กรข้อที่ 

กลยุทธ์
แผนงำน 

ข้อที่ 
โครงกำร 

มำตรฐำน 
สพฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

1 1 1.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการ 
 

มฐ.1-มฐ.6 
 
 
 

1.1-1.6 
2.1-2.4 
3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

มฐ.1-มฐ.6 
 
 
 

1.1-1.6 
2.1-2.4 
3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

3.  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มฐ.3 3.1-3.2 
4. โครงการส่งเสริมทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค ์

มฐ.3 
มฐ4 

3.2-3.3 
4.1-4.4 

5. โครงการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
 

มฐ.1-มฐ.6 
 
 

1.1-1.6 
2.1-2.4 
3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

6.  โครงการ สานฝันด้วยเส้นเสียง มฐ. 1 1.4-1.6 
7.  โครงการ เครื่องดนตรีสากล มฐ. 1 1.4-1.6 
8.  โครงการดุริยางค์/ดนตรีสากล มฐ. 1 1.4-1.6 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มฐ. 1 1.4-1.6 
10. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ด้านศิลปะ 

มฐ. 1 
 

1.4-1.6 

11. โครงการซ่อมบ ารุง เครื่องแต่งกาย
นาฏศิลป์ 

มฐ. 1 
 

1.4-1.6 

12.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

มฐ.1-มฐ.6 
 
 
 

1.1-1.6 
2.1-2.4 
3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงำน/โครงกำรกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ 
กลยุทธ์ 
ระดับ

องค์กรข้อที่ 

กลยุทธ์
แผนงำน 

ข้อที่ 
โครงกำร 

มำตรฐำน 
สพฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

13. โครงการ เลือกแนวทาง วางอนาคต 
 

มฐ.6 
มฐ.13 

6.1-6.4 
13.1-13.2 

14.  โครงการ โลกการศึกษา พัฒนาสู่อาชีพ 
 

มฐ.6 
มฐ.13 

6.1-6.4 
13.1-13.2 

15.  โครงการแสดงความยินดีกับนักเรียน   
ม.6 

มฐ.8 8.5 

1 2 1.  โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การ
เป็นพลโลก 
 

มฐ1 
มฐ.2 
มฐ.3 
มฐ.4 
มฐ.5 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.3 

3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

2.  โครงการส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนา
งานวิชาการ 

มฐ.10 
มฐ.12 

10.1-10.6 
12.2-12.3 

3.  โครงการพัฒนาศนูย์อาเซียนสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

มฐ1 
มฐ.2 
มฐ.3 
มฐ.4 
มฐ.5 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.3 

3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

4.  โครงการเสริมสร้างการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 
มฐ.4 
มฐ. 5 
มฐ.6 

มฐ. 15 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

15.1-15.2 
2 3 1.  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 
มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.3 
มฐ.4 
มฐ. 5 
มฐ.6 

มฐ. 15 
 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
3.1-3.4 
4.1-4.4 
5.1-5.4 
6.1-6.4 

15.1-15.2 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงำน/โครงกำรกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ 
กลยุทธ์ 
ระดับ

องค์กรข้อที่ 

กลยุทธ์
แผนงำน 

ข้อที่ 
โครงกำร 

มำตรฐำน 
สพฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

2 3 2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม สัปดาห์
เข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.6 

มฐ.10 
มฐ.15 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
6.1-6.4 
10.6 

15.1-15.2 
3.  โครงการพัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้าน      
ยาเสพติด 

มฐ.1 
มฐ.2 

1.1,1.4,1.5 
2.1,2.2,2.3 

4.  โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต(กลุ่มทักษะชีวิตมะอึกขึก) 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
4.1-4.4 
6.1-6.4 

5.  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียนใน
โรงเรียน 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
4.1-4.4 
6.1-6.4 

6.  โครงการจิตอาสาสภานักเรียน 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
4.1-4.4 
6.1-6.4 

7.  โครงการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้น า    
ผู้ตาม 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
4.1-4.4 
6.1-6.4 

8.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
4.1-4.4 
6.1-6.4 

9. โครงการ  นักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา   
           YC : Youth Counselor  
 
 

มฐ.1 
มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

1.4-1.5 
2.1-2.4 
4.1-4.4 
6.1-6.4 

2 4 1.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

มฐ.2 
มฐ.8 

มฐ.10 
 

2.1-2.4 
8.5 

10.6 
 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงำน/โครงกำรกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ 
กลยุทธ์ 
ระดับ

องค์กรข้อที่ 

กลยุทธ์
แผนงำน 

ข้อที่ 
โครงกำร 

มำตรฐำน 
สพฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

2 4 2.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา 
งานวิชาการ 

มฐ.5 
มฐ.8 

5.1-5.3 
8.5 

3. โครงการ เติมเต็มความเข้มแข็งทางใจ  
 

มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

มฐ.10 

2.1-2.4 
4.3-4.4 
6.1-6.4 

10.3,10.6 
4.  โครงการ  สารสนเทศดี  มีคุณจริง   
 

มฐ.2 
มฐ.4 
มฐ.6 

มฐ.10 

2.1-2.4 
4.3-4.4 
6.1-6.4 

10.3,10.6 
3 5 1.  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

 
มฐ.7 

มฐ.10 
7.1-7.9 
10.4 

4 6 1.  โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพ่ือ
จัดการเรียนรู้ 

มฐ.7 
มฐ.11 

7.4 
11.3 

5 7 1.  โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ มฐ.7 
มฐ.8 

มฐ.13 

7.8 
8.4 

13.1-13.2 
2.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ที่ด ี

มฐ.13 
มฐ.14 

13.1-13.2 
14.1-14.2 

3.  โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มส่งเสริม
กิจการนักเรียน 
 

มฐ.13 
มฐ.14 

 

13.1-13.2 
14.1-14.2 

4.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มฐ. 12 
 

12.1-12.6 

5.  โครงการส่งเสริมการบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน 

มฐ.14 
 

14.1-14.2 

6 8 1.  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา 

มฐ.9 
มฐ.13 

9.1-9.3 
13.1-13.2 

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพงาน
ประชาสัมพันธ์ 

มฐ.13 
 

13.2 

3.  โครงการซื้อเวชภัณฑ์เสริมความรู้
สุขอนามัยและตรวจสุขภาพ 

มฐ.11 
 

11.2 

4.  โครงการส่งเสริมกิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
 

มฐ. 15 15.1 – 15.2 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของกลยุทธ์ระดับองค์กร/กลยุทธ์แผนงำน/โครงกำรกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สพฐ 
กลยุทธ์ 
ระดับ

องค์กรข้อที่ 

กลยุทธ์
แผนงำน 

ข้อที่ 
โครงกำร 

มำตรฐำน 
สพฐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

6 9 1.  โครงการพัฒนางานห้องสมุด 
 

มฐ. 15 15.1 – 15.2 

2.   โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม 
 

มฐ.11 
มฐ.13 

11.1,11.3 
13.1 

3.  โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือ
การศึกษา 

มฐ.11 
 

11.1 
 

4.  โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค มฐ 11 11.2 
5.  โครงการพัฒนา  ปรับปรุงดูแลบ้านพักครู มฐ.11 11.1 
6.  โครงการพัฒนาโรงอาหาร มฐ.11 11.2 
7.  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

มฐ 11 
มฐ. 13 

11.1-11.2 
13.1 

8.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 

มฐ 11 
มฐ. 13 

11.1-11.2 
13.1 

9.   โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

มฐ 11 
มฐ. 13 

11.1-11.2 
13.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  15  มำตรฐำน 

------------------------------------------- 
ประกอบด้วย 

1.  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผูเ้รียน ( 6 มำตรฐำน 26 ตัวบ่งช้ี ) 
2.  มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ( 6 มำตรฐำน 33 ตัวบ่งชี้) 
3.  มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( 1 มำตรฐำน 2 ตัวบ่งชี้) 
4.  มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ( 1 มำตรฐำน 2 ตัวบ่งช้ี) 
5.  มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม ( 1 มำตรฐำน 2 ตัวบ่งชี้) 

 
1. มำตรฐำนด้ำนคณุภำพผู้เรียน ( 6 มำตรฐำน 26 ตัวบ่งชี้ ) 
 มำตรฐำนที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภำวะท่ีดีและมีสุนทรียภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน                                
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 
                   ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาเพศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6.  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
                   นันทนาการตามจินตนาการ 
 
มำตรฐำนที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ                                        
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3.  ตระหนักรู้คุณค่า อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม 

                             ที่แตกต่าง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.  มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 
มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำ 
                  ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  
                   และสื่อต่างๆรอบตัว 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้ 
  เพ่ิมเติม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4.  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน       
 
 
        



 

 

 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ  
                  แก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุสมผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1.  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 

   ตามความคิดของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3.  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.  มีความคิดริ่เริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์                 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์         
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 

         และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4.  มีความรู้สึกที่ดีต่อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
2.มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ( 6 มำตรฐำน 33 ตัวบ่งชี้) 

มำตรฐำนที่ 7  ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1.  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
                   สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2.  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ 
                   จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3.  ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 
                   พัฒนาการทางสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4.  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา 
                   ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 
                   วิธีการที่หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน 
                   และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7.  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ  

   และใช้ผลในการปรับการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8.  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9.  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
   



 

 

 

มำตรฐำนที่ 8   ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด 
                   ประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ 
                   ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ 
                   ในแผนปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6.  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา 
                   เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 
มำตรฐำนที่ 9  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงำนตำมบทบำท 
                    หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ  

   ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
มำตรฐำนที่ 10  สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำ 
                    คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1.  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2   จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
                     ความสามารถและความสนใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
                    ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4.  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน 
                    สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5.  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ 

   สอนอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.6.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน    

   ทุกคน 
 
มำตรฐำนที่ 11  สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนำเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
                    อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น  
                    และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2.  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 



 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 11.3.  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
                    ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 
มำตรฐำนที่ 12  สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด 

            ในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2.  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 
                     พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ  

   พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12.4.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

                     สถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5.  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  

   คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.6.  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

3.  มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( 1 มำตรฐำน 2 ตัวบ่งชี้) 
มำตรฐำนที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่ง 
                    กำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1.  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก 
                     แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ 
                     ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตัวบ่งชี้ที่13.2.   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง  

   สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
4.  มำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ( 1 มำตรฐำน 2 ตัวบ่งช้ี) 

มำตรฐำนที่ 14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ 
                    จุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1.  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์   

   ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2.  ผลการด าเนินงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา  
                    และจุดเน้นของสถานศึกษา  
 

5.  มำตรฐำนด้ำนมำตรกำรส่งเสริม ( 1 มำตรฐำน 2 ตัวบ่งชี้) 
มำตรฐำนที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ 
                    พัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1.  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทาง 
                     การปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2.  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  



 

 

 

แผนรำยรับและรำยจ่ำยงบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัวโรงเรียนพะเยำพิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2559 
------------------------------------------- 

1.  รำยกำรค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (เงินอุดหนุนรำยหัว) 
ระดับชั้น ระยะเวลำ จ ำนวนเงิน/ปี 

มัธยมศึกษาตอนต้น ต่อปี 3,500 
 ภาคเรียนเรียนที่  1 1,750 
 ภาคเรียนเรียนที่  2 1,750 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อปี 3,800 
 ภาคเรียนเรียนที่  1 1,900 
 ภาคเรียนเรียนที่  2 1,900 
 
2.  รำยกำรอื่นที่รัฐอุดหนุนตำมโครงกำรเรียนฟรี 

ระดับชั้น 
ค่ำหนังสือเรียน 
/คน/ปีกำรศึกษำ 

ค่ำเครื่องแบบ
นักเรียน/คน/ปี

กำรศึกษำ 

ค่ำอุปกรณ์ 
กำรเรียน/คน/ภำคเรียน 

ค่ำกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน/
คน/ภำคเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 400 450 210 440 (ต่อปี-880) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 500 230 475 (ต่อปี-950) 

 
3.  รำยกำรที่โรงเรียนจัดสรรตำมกิจกรรมในงบประมำณตำมโครงกำรเรียนฟรี ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้น 
กิจกรรมวิชำกำร 

กิจกรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ทัศนศึกษำนอกสถำนที ่

บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

จ ำนวน
คน 

เงิน/
หัว 

รวมเงิน 
จ ำนวน

คน 
เงิน/
หัว 

รวมเงิน 
จ ำนวน

คน 
เงิน/
หัว 

รวมเงิน 
จ ำนวน

คน 
เงิน/
หัว 

รวมเงิน 

ม.1 625 300 187,500 625 200 125,000 625 200 125,000 625 180 112,500 
ม.2 620 300 186,000 620 200 124,000 620 200 124,000 620 180 111,600 
ม.3 590 300 177,000 590 200 118,000 590 200 118,000 590 180 106,200 
ม.4 594 350 207,900 594 200 118,800 594 200 118,800 594 200 118,800 
ม.5 609 350 213,150 609 200 121,800 609 200 121,800 609 200 121,800 
ม.6 579 350 173,700 579 200 115,800 579 200 115,800 579 200 115,800 
รวม 3,617 1,950 1,145,250 3,617 1,200 723,400 3,617 1,200 723,400 3,617 1,140 686,700 

ม.ต้น 880 บำท/ปี  และ ม.ปลำย 950 บำท/ปี 
ที่มา***หนังสือที่ ศธ 04266/ว877  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36             
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณประจ าปี 2559  ลงวนัท่ี  2  ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย 
ประเภทของเงินรำยรับ 
 1.  เงินงบประมำณ หมายถึง เงินที่รัฐบาลจัดสรรมาให้นักเรียนโดยตรงตามโครงการเรียนฟรี 
15 ปี เพ่ือเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์นักเรียน ค่าหนังสือเรียน หรือ
กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
 2.  เงินอุดหนุน (จัดเป็นเงินงบประมาณ)  หมายถึง เงินที่รัฐบาลจัดสรรมาให้โรงเรียนเป็นรายหัว
ของนักเรียน เพ่ือด าเนินการตามงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนด าเนินการ
จัดสรรให้กลุ่มบริหารต่างๆ ในปีงบประมาณ  
 3.  เงินระดมทรัพยำกร (จัดเป็นเงินนอกงบประมาณ)  หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่โรงเรียน
เก็บจากนักเรียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรง เรียน โดยมี
จุดประสงค์ในการใช้จ่าย และโรงเรียนได้แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบแล้ว 

 4.  เงินอ่ืนๆ  หมายถึง เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับจากหน่วยงานนอกโรงเรียน เช่น อบจ.อบต. 
สท.หรือเงินที่เรียกเก็บจากนักเรียนเป็นการเฉพาะที่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง เช่น ค่าจัดกิ จกรรม
ค่ายฯ เป็นต้น 

 
ประเภทของเงินรำยจ่ำย 
 1.  งบด ำเนินงำน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย
ที่จะจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน / ค่าใช้สอย / ค่าวัสดุ / ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

  1.1.  ค่ำใช้สอย  หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น 

       1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า 
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
       2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
       3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา 
รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
       4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 
       5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
       6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า
รถยนต์ ค่าเช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
       7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน 
       8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร 
       9) ค่าเบี้ยประกัน 
     10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 



 

 

 

      11) ค่าซ่อมแซมบ ารุ งรักษาทรัพย์สิน เ พ่ือให้สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็น
ผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ค่ าจ้ า ง เหมาแรง ง านของบุ คคลภายนอกให้ จ่ า ยจากค่ า ใ ช้ ส อย 
  2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย 

จากค่าวัสดุ 
  1.2 ค่ำวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
      1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 
บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง    เป็นต้น 
      2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000  บาท 
      3) รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000  บาท 
      4) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
      5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
         1.3 ค่ำสำธำรณูปโภค   หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  ตามรายการ ดังนี้ 
      1) ค่าไฟฟ้า 
      2) ค่าประปา  ค่าน้ าบาดาล 
      3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบัตรโทรศัพท์ 
บัตรเติมเงินโทรศัพท์ 
      4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น      
     5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 
 2. งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 
  2.1 ค่ำครุภันฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
         1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
เกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง     
เป็นต้น 
      2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
20,000 บาท 



 

 

 

      3) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000 บาท 
      4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
      5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมของโรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
ควำมหมำยของโครงกำร 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ "โครงการ" ว่าหมายถึง 
แผนหรือเค้าโครงการตามที่ก าหนดไว้ โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาซึ่งช่วยให้
เห็นภาพและทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการที่สามารถติดตามและประเมินผลได้ ส่วนความหมายอ่ืน
ที่อธิบายไว้คือ 

โครงกำร (Project) หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มุ่งตอบสนอง
เป้าหมายเดียวกัน ในแผนงานเดียวกัน โดยมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน และเป็นงานพิเศษ หรือ
แตกต่างไปจากงานประจ าหรือปกติ (ประเวศ ยอดยิ่ง) 
 โครงกำร (Project) หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม หรืองานหลายงานที่ระบุ
รายละเอียดชัดเจน อาทิ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการหรือขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน พ้ืนที่ในการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(หทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ์) 
 

 โครงกำรที่ดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.  สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  สามารถสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่ม ชุมชน นโยบายของหน่วยงานและ 
นโยบายของประเทศชาติได้ดี 
  3.  รายละเอียดของโครงการต้องเข้าใจง่ายมีการใช้ภาษาที่เข้าใจกันทั่วไป สะดวกต่อ
การด าเนินงานตามโครงการ  จะต้องสามารถตอบค าถาม ต่อไปนี้ได้  คือ 
      1. โครงการอะไร      ชื่อโครงการ 
      2. ท าไมต้องริเริ่มโครงการ     หลักการและเหตุผล 
      3. ท าเพื่ออะไร                                     วัตถุประสงค์ 
      4. ปริมาณที่จะท าเท่าไร                           เป้าหมาย 
      5. ท าอย่างไร       วิธีด าเนินการ 
      6. จะท าเม่ือไร นานเท่าใด         ระยะเวลาด าเนินการ 
      7. ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้จากไหน                  งบประมาณแหล่งที่มา 
      8. ใครท า        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      9. ท าท่ีไหน        สถานที่ด าเนินการ 
    10. จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่      การประเมินผล 
    11. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ แล้วจะได้เท่าไร   ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  4.  มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5.  รายละเอียดของโครงการต้องเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ประเด็นแรกถึงประเด็น
สุดท้าย 
  6.  ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  7.  มีวิธีการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน 
 
 
 



 

 

 

ควำมสัมพันธ์ของนโยบำย /  แผนงำน/โครงกำร/ งำนและกิจกรรม 
 

: แนวทางในการปฏิบัติหรือตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
: แผนงานที่ก าหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มี
ลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกันที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ระบุรายละเอียด
ชัดเจน 

 
: ข้อก าหนด หรือรายละเอียดต่างๆ ของการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเกี่ยวเนื่องเอ้ืออ านวยซึ่งกัน
และกันและตอบสนองนโยบายเดียวกัน 

 
                            : งานเป็นส่วนย่อยที่จะท าให้โครงการส าเร็จ และกิจกรรมเป็น การท าที่จะท า 
   ให้งานส าเร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย (Policy) 

โครงการ(Project) 

แผนงาน   (Plan) 

งาน(Task)/ 
กิจกรรม(Activity) 



 

 

 

ข้อแนะน ำกำรเขียนโครงกำร 
 

1.  ชื่อโครงกำร 
 เป็นส่วนที่จะบอกให้ทราบว่าจะท าอะไรซึ่งจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมและเฉพาะเจาะจง
โดยทั่วไป  ชื่อโครงการจะต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ หรือลักษณะเฉพาะของโครงการหรือ
จุดมุ่งหมายของโครงการ (การตั้งชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด       
สื่อความหมายได้อย่าง 
 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
 เป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่า  ท ำไมต้องท ำโครงกำรนั้น ท ำแล้วเกิดผลดีอะไร  และถ้าไม่ท าจะเกิด
ผลเสียหรือความเสียหายอย่างไร รายละเอียดจะเป็นการกล่าวถึงที่มาของโครงการที่สะท้อนถึง         
ความจ าเป็นในการจัดท าโครงการ เช่น มาจากปัญหา มาจากความต้องการในการพัฒนา มาจากนโยบาย 
หรือจุดเน้น เป็นต้น  โดยแสดงถึงข้อมูล สถิติ เหตุผลรองรับที่มีน้ าหนัก เพ่ือให้ผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ 
 กำรเขียนหลักกำรและเหตุผล : 
 ย่อหน้ำแรก  จะเขียนขึ้นต้นด้วย หลักการ / ทฤษฎี / นโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะท า   
ซึ่งจะเป็นเนื้อหาสาระที่ส าคัญและจ าเป็นเพื่อที่จะใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานที่ต้องการ 
 ย่อหน้ำที่สอง บรรยายถึงสภาพปัจจุบันและปัญหา หรือเก่ียวกับสิ่งที่ต้องการพัฒนาตามโครงการ
โดยมีข้อมูล สถิติประกอบ และสุดท้ายของย่อหน้านี้ จะบอกวิธีการแก้ปัญหาหรือความต้องการ           
ในการพัฒนา ซึ่งก็คือ ชื่อของโครงการที่จะท า 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 วัตถุประสงค์เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมหรือผลงาน หรืออาจกล่าวว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นต้องการให้เกิดอะไร
ขึ้น 
 การเขียนวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ ในระยะหลัง     
บางโครงการเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ เขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็นนามธรรม  
วัตถุประสงค์ของโครงการอาจจะมีมากกว่า 1 ข้อได้ แต่ทั้งนี้การเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากๆ อาจจะท าให้  
ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน และอาจจะด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้ ดังนั้น จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได-้วัดได้เพียง 1-3 ข้อ  ข้อส ำคัญท่ีสุดจะเขียนเป็นข้อแรก 
 

ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดีมี 5 ประกำร หรือ SMART คือ 
1.  S=Sensible      หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน

โครงการ 
2.  M=Measurebe หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องวัดได้ในการด าเนินงานโครงการ 
3.  A=Attainable   หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน

และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
4.  R=Reasonable  หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติ 
5.  T=Time          หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการ

ปฏิบัติงาน 



 

 

 

 ตัวอย่ำง  ค ำที่ควรใช้ ในการเขียนวัตถุประสงค์ เป็นค ากริยาที่แสดงถึงความตั้งใจจริง  เช่น  
เพ่ือให้สามารถอธิบาย /พรรณนา/ เลือกสรร /ระบุ/ สร้างเสริม/ ล าดับ /แยกแยะ /แจกแจง/ ก าหนด
รูปแบบ /แก้ปัญหา/ เพ่ือเผยแพร่/ เพ่ือรณรงค์ /เพื่อขยาย / เพื่อปรับปรุง/เพื่อเพ่ิม/เพ่ือลด 
 ค ำที่ไม่ควรใช้  ในการเขียนวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือให้เข้าใจถึง ทราบถึง คุ้นเคยกับซาบซึ้งใน      
รู้ซึ้งถึง  เชื่อ  สนใจ  เคยชิน ส านึก ยอมรับ  เป็นต้น 
4.  เป้ำหมำย 
 เป็นส่วนที่บอกถึงผลงานขั้นสุดท้าย หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่ก าหนดระหว่าง
ด าเนินโครงการ ในเชิงปริมำณ บอกจ านวนหรือร้อยละของคน สิ่งของ หรือผลงานที่จะได้จากการท า
โครงการ  ในเชิงคุณภำพ  เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 เป้ำหมำยจึงคล้ำยกับวัตถุประสงค์  แต่มีลักษณะเฉพำะเจำะจงมำกกว่ำ  มีกำรระบุสิ่งที่
ต้องกำรท ำได้ชัดเจน  และระบุเวลำที่ต้องกำรจะบรรลุ 
5.  กิจกรรม/วิธีด ำเนินงำน  (พร้อมแสดงผังขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Flow chart) 
 เป็นงานที่ก าหนดขึ้นเป็นขั้นตอนตามล าดับก่อนหลังตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ เพ่ือใช้ปฏิบัติ       
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 งานหลักๆ ในการด าเนินโครงการอาจจะแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมงาน           
การด าเนินงานและการประเมินผล หรืออาจจะแบ่งตามขั้นตอนของ PDCA ก็ได้แต่ละขั้นก็จะไปก าหนด
งานอีกครั้งหนึ่ง 
 ส าหรับรายละเอียดของแต่ละงานว่าจะต้องท าอย่างไร หรือมีรายละเอียดอย่างไร  จะก าหนด    
ในแผนปฏิบัติงานงำนที่ก ำหนดในโครงกำรควรจะเป็นงำนหรือกิจกรรมหลักๆที่จะท ำให้โครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ มิฉะนั้นจะมีงำนหรือกิจกรรมมำกเกินไป 
6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินงานเริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการ 
7.  งบประมำณด ำเนินโครงกำร 
 เป็นการประมาณการรายจ่ายในการด าเนินการตามโครงการ โดยแสดงถึงรายจ่ายแต่ละรายการ
หรือแต่ละหมวด และแหล่งงบประมาณ  รวมทั้งทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 การแจกแจงงบประมาณ จ าเป็นต้องแจกแจงรายละเอียดชัดเจน เป็นหมวดย่อยฯ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์(*-ถ้ามี) เพ่ือช่วยในการตรวจสอบความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมของโครงการ 
  -  ค่าตอบแทน  คือ เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น ค่าตอบวิทยากร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นต้น 
  -  ค่าใช้สอย  คือ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ และ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร 
8.  หน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ระบุชื่อหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบในการจัดท าโครงการ /กิจกรรมให้ชัดเจน ครบถ้วน 
9.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 เป็นการระบุสถานที่ตั้งของโครงการหรือระบุว่ากิจกรรมนั้นจะท า ณ สถานที่แห่งใด เพ่ือสะดวก
ต่อการจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนที่จะท ากิจกรรมนั้นๆ 
 



 

 

 

10.  กำรติดตำมและประเมินผล 
 เป็นส่วนที่แสดงถึงวิธีการก ากับติดตาม การควบคุม และประเมินผลการด าเนินโครงการโดยใช้  
ตัวบ่งชี้เป็นตัวก ากับ ระบุวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งใช้เครื่องมือในการวัด    
การติดตามและประเมินผลท าได้ทั้งก่อนระหว่างและหลังสิ้นสุดโครงการ หรือการประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ 
 1. กำรประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร เป็นการประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ 
เช่น การประเมินความต้องการ การประเมินความเป็นไปได้ การวิเคราะห์นโยบาย เป็นต้น 
 2. กำรประเมินระหว่ำงด ำเนินโครงกำร เป็นการประเมินกระบวนการ เช่น การสังเกต         
การสอบถามความคิดเห็น หรือโดยการทดสอบ เป็นต้น 
 3. กำรประเมินสิ้นสุดโครงกำร เป็นการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามก าหนดไว้ใน
โครงการหรือไม่ เช่นการทดสอบ การสอบถาม การประเมินสภาพจริง เป็นต้น 
11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เป็นการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะมีทั้งผลทางตรง เช่น ได้ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ 5 ชิ้น และผลทางอ้อม หรือผลกระทบ เช่น นักเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเผยแพร่ผู้อ่ืนได้ 
โดยระบุให้ชัดเจนว่า ใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบนั้นและได้รับในลักษณะใด ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะต้องสอดคล้อง หรือเป็นเหตุเป็นผลกันกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (มิใช่คัดลอกวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายมาใส่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กำรวิเครำะห์ควำมสมบูรณ์หรือควำมถูกต้องของโครงกำร 
 ในการเขียนโครงการผู้เขียนอาจตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในเนื้อหาตามหลักของ
การเขียนโครงการได้ ดังนี้ 

ประเด็นโครงกำร ประเด็นกำรวิเครำะห์ 

1. ชื่อโครงการ 1.1  ความถูกต้อง ชัดเจน  
1.2  อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ         
1.3  สอดคล้องกับกิจกรรม 

2. หลักการ 
และเหตุผล 

2.1 แสดงความเป็นมา               
2.2 มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
2.3 บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

3. วัตถุประสงค์ 3.1 บอกสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังด าเนินโครงการ 
3.2 มีความเป็นไปได้ 
3.3 สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 

4. เป้าหมาย 4.1 แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
4.2 ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
4.3 ระบุจ านวนหรือวันเวลาสถานที่ท่ีด าเนินการ 

5. กิจกรรม 
และด าเนินงาน 

5.1 ล าดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5.2 กิจกรรมระบุวันเวลาที่ด าเนินการ 
5.3 กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

6. ระยะเวลา 6.1 บอกระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ 
7. รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

7.1 การเขียนงบประมาณค านึงถึงความประหยัด 
7.2 งบประมาณท่ีค านวณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
7.3 ความคุ้มค่า เหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 8.1 บอกผู้รับผิดชอบโครงการชัดเจน 
9. สถานที ่ 9.1 บอกสถานที่ด าเนินการ 
10. การประเมินผล 10.1 บอกตัวชี้วัดสามารถวัดได้         

10.2 ระบุเครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
10.3 บอกวิธีการที่จะประเมิน 

11. ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

11.1 บอกผลที่คาดว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ 
11.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์(Outcomes) 
11.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์ 

 
ปัญหำที่พบเกี่ยวกับกำรเขียนโครงกำร 
 1. โครงการที่ก าหนดขึ้น ไม่ได้แสดงถึงปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขอย่างแท้จริง ไม่มีการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการอย่างจริงจัง แต่ให้ความส าคัญกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงคิดหาทางใช้
งบประมาณให้หมดเท่านั้น 
 



 

 

 

 2. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.1 วัตถุประสงค์มากเกินไป ควรมีเพียง 1-3 ข้อเพียงพอแล้ว ไม่ว่าโครงการนั้นจะมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 
  2.2 ปัญหาความสับสนระหว่างวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
กิจกรรมการด าเนินการของโครงการคือ วิธีด าเนินงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน บางครั้งจะพบว่า      
มีการน ากิจกรรมในโครงการมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งไม่ถูกต้อง 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย หรือเกณฑ์วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ซึ่งมักมีปัญหาความสับสนการเขียนระหว่างเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ     
การก าหนดเป้าหมายหรือวัดผลส าเร็จของผลผลิตต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่
เป็นเชิงคุณภาพและปริมาณที่คาดว่าจะให้เกิดข้ึน ในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อง่ายในการปฏิบัติและสะดวก
ในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลส าเร็จของโครงการ   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 
 

(ตัวอย่ำงโครงกำร) 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ชื่อกิจกรรม      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ลักษณะโครงกำร               ใหม ่          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงำนข้อ ที ่1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
สนองยุทธศำสตร์สพฐ.    ข้อ1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
สนองมำตรฐำนสพฐ. ด้ำนผู้เรียน      
มำตรฐำนที่ 5  มีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
              ตัวบ่งชี้ที่ 5.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ 
              ตัวบ่งชี้ที่ 5.2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์                                           
              ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 .ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
              ตัวบ่งชี้ที่ 5.4. ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
สนองตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ด้าน  ผู้เรียน 
          เป้าหมายข้อที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่
ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
1.หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  ผู้เรียนจะต้องบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนด ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประกอบด้วยมาตรฐานของสาระจ านวนและการด าเนินการ  สาระการวัด สาระเรขาคณิต สาระพีชคณิต 
สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สาระทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และผู้เรียน
จะต้องบรรลุมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลของครูผู้สอนและผลการทดสอบระดับชาติ  ระดับเขตพ้ืนที่  (O-NET, NT,LAS) พบว่า ยังมี
ผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ให้สูงยิ่งขึ้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น     
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ตรง การสร้างผลงานหรือโครงงาน การเรียนรู้
ทฤษฎีองค์ความรู้ส าหรับนักเรียนเรียนรู้เร็วและช้า 
 
 
 
 



 

 

 

2.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบรายบุคคลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับชาติ และท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ผ่านตามมาตรฐานที่ ส านักรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 
3.เป้ำหมำย 
   3.1.ด้ำนปริมำณ 

   1)   ผู้เรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลในระดับชาติและ 
         โรงเรียนสูงมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนด 
   2)   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย 
         ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น 
 3)   มีชุดอุปกรณ์  หรือชุดสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและ   

   เพียงพอ 
   3.2.ด้ำนคุณภำพ 

   1)   ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   2)   ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   และมีผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
   3)   ครูมีครุภัณฑ์  ชุดอุปกรณ์  หรือชุดสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่มี    

    ประสิทธิภาพ 
4.วิธีด ำเนินกำร 
ที ่ รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กำรวำงแผน 

-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
-ก าหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
-เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

ก.ค.2559 - กลุ่มสาระฯ 

2 กำรด ำเนินงำน 
-ครูแต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ตามรายวิชาที่สอน ดังต่อไปนี้ 
2.1.พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
2.2.จัดหาและพัฒนาสื่อการสอน ICT 
2.3.พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด 
วิเคราะห์ 
2.4.พัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอน 
2.5.จัดหาและซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ หรือชุด 
สื่อการเรียนรู้ 
2.6.จัดสอนเสริมความรู้ระดับ ม.1-6 
 
 

 
พ.ย. 

2559- 
ก.ย.2560 

 
 

5,000 

 
 

กลุ่มสาระฯ 
 

ครูผู้สอน 
ทุกคน 

 



 

 

 

ที ่ รำยกำร ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
3 ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม 

-จัดสอบ PRE-O-NET 
-การทดสอบหลังเรียน 
-การทดสอบ O-NET,LAS 
-การสอบปลายภาคเรียน 

ครั้งที่ 1 
ธ.ค.2559- 
มี.ค.2560 
ครั้งที่ 2 

ก.ย.2560 

- กลุ่มสาระฯ 

4 -เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

(ครั้งที่ 1)
มี.ค.2560 
(ครั้งที่ 2)
ต.ค.2560 

 กลุ่มสาระฯ 

 
5.งบประมำณที่ใช้ 
      เงินงบประมำณ                       5,000         บำท 
      เงินนอกงบประมำณ                     -              บำท   
                       รวม                   5,000          บำท   ดังรำยละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ 
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

1.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

- - 5,000 - 5,000 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

2................................. - - - - -  
3................................. - - - - -  

รวม   5,000  5,000  

 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รวม หมำยเหตุ 
1 ชุดสื่อการสอน 

-  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
-   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
-  โปรแกรมการสอนส าเร็จรูป 

3 1,500 4,500  

2 แผ่น CD-R 3 50 150  
3 หนังสือสอนเสริมความรู้ 5 70 350  
 รวม 5,000  

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
7 .สถำนที่ด ำเนินกำร    
 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



 

 

 

9.กำรประเมินผล 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 4 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET,NT,LAS สูงขึ้นมากกว่า
ค่าเฉลี่ยในระดับชาติและระดับเขตพ้ืนที่ 
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการ
จัดการเรียนรู้ผ่านตามมาตรฐานที่ ส านัก
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาก าหนด 

1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสม่ าเสมอ 
2.  ประเมินผลการสอบ       
O-NET,NT,LAS 
3.  นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 

1.  ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่ผ่านการประเมิน 
2.  แบบทดสอบ                 
O-NET,NT,LAS 
3.  แบบบันทึกนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 
 

10.ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.   ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.   ผู้เรียนมีผลการทดสอบรายบุคคลในระดับชาติ และโรงเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้ผ่านตามมาตรฐานที่   

  ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก าหนด 
4.   มีครุภัณฑ์  ชุดอุปกรณ์  หรือชุดสื่อการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ 
 

.............................................. 
(นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผู้เสนอโครงการ 

 
.............................................. 

(นางศิริณี  ขัติวงค์) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

.............................................. 
(ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
ผู้รับรองโครงการ 

 
 

………………………………………… 
( นายประสงค์  พรหมสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 



 

 

 

โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
แผนงำน / โครงกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้……………………… 
กลุ่มงำน.............................. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงกำร     ........................................................................................................................... ..... 
ชื่อกิจกรรม      ............................................................................................................................. ... 
ลักษณะโครงกำร               ใหม ่          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ         ................................................................................................................................  
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  ข้อ...................................................................................................... 
สนองกลยุทธ์ระดับแผนงานข้อ ที ่.................................................................................................. 
สนองยุทธศำสตร์สพฐ.    .......................................................................................................  
สนองมำตรฐำนสพฐ. ..............................................................      
มำตรฐำนที่ ............................................................................................................................. ...                   
              ตัวบ่งชี้ที่ ......................................................................... 
              ตัวบ่งชี้ที่ ......................................................................... 
              ตัวบ่งชี้ที่ ................................................................... ...... 
               
สนองตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  ด้าน ...................................... 
          เป้าหมายข้อที่  ............................................................................................................. ........ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักกำรและเหตุผล (อธิบายหลักการ ความส าคัญ ที่มา และเหตุผล  ควรมีการอ้างอิง    เช่น 
นโยบาย หรือหลักวิชาการ) 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
………….....................…………………………………………………………………………………………………….. 
2.  วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/หลักการและเหตุผล) 
 1………………………………………………………………………………………………… 
 2………………………………………………………………………………………………… 
 3………………………………………………………………………………………………… 
3.  เป้ำหมำย   
 3.1  เชิงปริมำณ (จ านวนที่ได้รับการพัฒนา) 
  1.…………………………………………………………………………………………… 
  2.…………………………………………………………………………………………… 
       3.2 เชิงคุณภำพ 
  1.…………………………………………………………………………………………… 
  2.…………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

4.  วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีด ำเนินกำร 
ระยะเวลำ 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมำณ/
ทรัพยำกร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงำน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

   

2. 
ด าเนินการ 

(Do) 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1…………………… 
1. มีข้ันตอนด าเนินการอย่างไรบ้าง 
กิจกรรมที่ 2................................. 
1. มีข้ันตอนด าเนินการอย่างไรบ้าง 

ระบุระยะที่
ปฏิบัติ

กิจกรรม 

ระบุ
งบประมาณ

แต่ละกิจกรรม 

ระบุชื่อ
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

บอกวิธีการตรวจสอบ    

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

บอกวิธีการประเมินและรายงาน    

 
5.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ...................................ระบุระยะเวลำเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงกำร 
 
6.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ............................................................................................................... 
 
7.ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 .............................................................................................................. 
 
8.  งบประมำณที่ใช้      
 เงินงบประมาณ  ....................... บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ....................... บาท 
  รวม  ...................... บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 



 

 

 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่ำ 
ตอบแทน 

ค่ำ 
ใช้สอย 

ค่ำ
วัสดุ 

ค่ำ
ครุภัณฑ์ 

1.................................       
2.................................       
3.................................       

รวม       
 
9. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
บอกเป็นร้อยละของเป้าหมาย
ของงาน เช่น 
ร้อยละของนักเรียน........... 
จ านวนของ.............................. 

.....บอกวิธีการประเมิน เช่น 
การสอบถาม การสังเกต การ
ประเมินความพึงพอใจ 
การนิเทศติดตาม การทดสอบ 

บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมินให้ตรงกับ
วิธีการประเมิน เช่น แบบสอบถาม 
แบบประเมิน แบบนิเทศติดตาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

 
10.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด) 

1…………………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ.................................................... 
(.............................................................) 

หัวหน้ากลุ่มงาน หรือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ประสานงาน............ 
ผู้เสนอโครงการ 

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

(นางศิริณี ขัติวงค)์ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.................................................... 
(ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
ผู้รับรองโครงการ 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

( นายประสงค์  พรหมสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 



 

 

 

 
หมำยเหตุ :  1.โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มบริหาร   หัวหน้ากลุ่มงาน    ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ 
                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารฯ  ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        2.โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระฯ   หัวหน้ากลุ่มสาระหรือผู้ประสานงาน   
                         ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ   
                         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  3.วางผู้อนุมัติโครงการ คือ ผู้อ านวยการ 
 

แบบฟอร์มกำรเขียนทรัพยำกรโครงกำรปีงบประมำณ 2560 
 

ที ่ รำยกำร(ช่ือพัสดุ) รำคำ หน่วยนับ 
ภำคเรียนที่ 2 ปี 2559 ภำคเรียนที่ 1 ปี 2560 

ต.ค.59 – มี.ค.60 เม.ย.60 – ก.ย.60 
จ ำนวน เงิน จ ำนวน เงิน 

             

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 
 

ว่าที่ ร.ต.ญาณบดินทร์  อินเตชะ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  ประธานกรรมการ 
นายวัชระ       การสมพจน์ ครู ช านาญการพิเศษ                         รองประธานกรรมการ 
นางร าไพ         ชุมชอบ  ครู ช านาญการพิเศษ                         รองประธานกรรมการ 
นางศศิธร       ภักดิ์สันติพงศ์   ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
นางสุกัลยา       ชัยทัศน์            ครู ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
นางสาวเกตุมณี   ใจปัญญา          ครู ช านาญการ         กรรมการ 
นางผุสดี           วชัรสกุลวงศ์ ครู ช านาญการ       กรรมการ 
นายอนุวัฒน์       ค าฟู       ครู ช านาญการ       กรรมการ 
นางอเนรี          ซื่อสัตย์   ครู ช านาญการ                                              กรรมการ 
นางพิมพ์ชนก     อินต๊ะวงค์กา     ครู ช านาญการ                                             กรรมการ   
นายสุทัศน์        บุญเลิศ            ครูช านาญการ                                  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวพิชญดา  อินทะ     เจ้าหน้าทีส่ านักงาน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 


