
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบติัการประจ าปี 
ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 



ค ำน ำ 

แผนปฏิบติัการประจ าปี ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ จดัท าข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒั นาบริหารจดัการการศึกษาของโรงเรียนให้ สนองตามนโยบายของ  กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย ระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา ของชาติ และมาตรฐานการศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทางโรงเรียนได ้ท าการศึกษาสภาพของโรงเรียน จาก
รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564  และไดท้  าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทั้งภายใน - ภายนอก 
ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธีการ SWOT (SWOT Analysis) เพื่อประเมินสถานสภาพของ โรงเรียน แลว้น า
ขอ้มูลมาประกอบการก าหนด ทิศทางของโรงเรียน โดยไดมี้การก าหนด วสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมาย 
ตลอดจนมีการก าหนด โครงการ ค่าเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ พฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน สู่การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬา
ภรณ์ หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่แผนปฏิบติัการประจ าปีของ โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  ปีการศึกษา  2565 ฉบบัน้ี 
จะเป็นแผนแม่บทท่ี ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตามแผนงานโครงการ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและ การ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนใน ปีการศึกษา ต่อ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสน้ีทาง โรงเรียน
ขอขอบพระคุณ ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม ในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
ฉบบัน้ี จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 

 
โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบรรณ 

เร่ือง หนา้ 
ค าน า ก 
สารบรรณ ข 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค 
ส่วนท่ี 1  บริบทของโรงเรียน 1 
 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงเรียน 1 
 ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 2 
 แผนผงัโรงเรียน 3 
 โครงสร้างบริหารโรงเรียน 4 
 จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 5 
 ขอ้มูลนกัเรียน 6 
 ขอ้มูลดา้นงบประมาณ 7 
 ผลการด าเนินงาน 8 
ส่วนท่ี 2 แผนพฒันาการจดัการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 11 
 วิสยัทศัน ์พนัธกิจ จุดเนน้ กลยุทธ์การพฒันาของโรงเรียนมธัยมศึกษาภรณ์  
 การวเิคราะห์ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียน  
ส่วนท่ี 3 กรอบแผนงาน งบประมาณ และการบริหารแผนสู่การปฏิบติั 18 
ส่วนท่ี 4 รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 29 
ภาคผนวก 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี การศึกษา 2565  ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ตามท่ีผูอ้  านวยการโรงเรียนไดอ้นุมติัใชแ้ลว้ ขอให้
การด าเนินงานในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแผนปฏิบติัการในปีการศึกษาน้ี
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคใ์นการบริหารและการพฒันาการศึกษาท่ีก าหนดไว ้ 

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความช่ืนชมต่อผูบ้ริหารและคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ท่ีไดมี้ความวิริยะอุตสาหะจดัท าแผนแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี ปีการศึกษา 2565 อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้ งน้ีโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีมุ่งเน้น
ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพและการเรียนรู้สู่ศรรตวรรษท่ี 21 
 

 

(นายประยรู  รักษก์ าเนิด) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่1 
บริบทของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

   โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 55 หมู่ท่ี 1 ต าบลนาหมอบุญ อ าเภอจุฬาภรณ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เน้ือท่ี 39 ไร่ 8 ตารางวา โทร.075845329 โทรสาร 075845329  
website: http://www.mattayomsuksajulaphon.ac.th/  Face book : มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 
2.  ประวตัิโดยย่อ 
  โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  เดิมช่ือโรงเรียนสามต าบลวิทยาประชาสรรค์  จดัการเรียนการ

สอนข้ึนเม่ือวนัท่ี  26  เดือนธันวาคม  พุทธศกัราช 2525  ด้วยความตอ้งการของประชาชนท่ีจะให้มีโรงเรียน

มธัยมศึกษาในพื้นท่ีต าบลนาหมอบุญเพื่อการศึกษาของเยาวชนและยกฐานะทางการศึกษาของประชาชน

ทั่ว ไป   ในระ ย ะ เ ร่ิ ม แรก ได้ จัด ตั้ ง เ ป็ นห น่ วย เ ค ล่ื อน ท่ีขอ งโร ง เ รี ยน ร่ อนพิ บู ล ย์ เ กี ย ร ติ ว สุนท

ราภิวฒัก ์ กระทรวงศึกษาธิการ  ไดป้ระกาศจดัตั้งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา เม่ือวนัท่ี  16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 

2526  โดยเปิดสอนตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ และในปีการศึกษา 2536  กรมสามญัศึกษาอนุมติัให้เปิด

สอนหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลายอีกหลกัสูตร  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยสมเด็จพระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขตัติยราชนารี โปรดเกลา้โปรด  กระหม่อม พระราชทานช่ือโรงเรียนวา่ 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ และพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอกัษรพระนาม   จ.ภ. ตามหนังสือส านกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/ ท8821 ลว.25 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 นางเพญ็ศรี  ศิลปะเจริญ  ด ารงต าแหน่ง 

รักษาการในผูอ้  านวยการโรงเรียนตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

   มีค รู  –  อาจารย์จ  านวน   22  คน   ลูกจ้า งประจ า   2  คน   ลูกจ้า งชั่วคราว   3 คน    มี
นัก เ รียน   364  คน   มีอาคาร เ รียน   216ล  1 หลัง  อาคาร  318ล/30 พิ เศษ   1 หลัง   อาคารหอประชุม 
แบบ  100/27  จ านวน 1  หลงั  อาคารฝึกงานชั้นเดียว แบบ ฝ 104/27  จ านวน 1 หลงั  อาคารฝึกงานสองชั้น แบบ 
ฝ 204/27  จ านวน 1  หลัง  อาคารโรงอาหารชั่วคราว  1  หลัง  อาคารผลิตน ้ าด่ืม 1 หลัง บ้านพกัครูโสด 2 



หลงั  บา้นพกัครู 1 หลงั บา้นพกัลูกจา้งประจ า 1  หลงั  และมีห้องน ้ า – ห้องส้วมอยา่งเพียงพอ ปัจจุบนันางสาว
วภิาดา  ขนุทองจนัทร์ ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 ปรัชญาของโรงเรียน :  นสิยา  โลก  วฒันโน  หมายถึง  ไม่เป็นคนรกโลก 

 อตัลกัษณ์โรงเรียน :        โอภาปราศรัย ยิม้ง่าย ไหวส้วย 
   เอกลกัษณ์โรงเรียน:        มิตรไมตรี มีน ้าใจ 

 ตราประจ าโรงเรียน 

            เป็นสัญลกัษณ์พระราชทานจากสมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์  อคัรราชกุมารี 

 

      

 สีประจ าโรงเรียน : น ้าเงิน – แสด 
 

 

 

 

สีน ำ้เงิน    หมายถึง   ความแขง็แรง  มัน่คง 
สีแสด      หมายถึง   สีประจ าพระองคส์มเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์         

                                 อคัรราชกุมารี 

  อกัษรยอ่ : จ.ภ. 
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3.  แผนผงัโรงเรียน 

 

 

4.  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

   โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างบริหารออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม

บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทัว่ไป และ กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน โดยมีรอง 

ผูอ้  านวยการรับผิดชอบและดูแลการบริหาร 1 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดว้ยสมาชิก 15 คน ซ่ึงมี 

หน้าท่ีก าหนดแผนงานการพฒันาโรงเรียน การจดัท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้การสนับสนุน

เก่ียวกบั การจดัการศึกษา นอกจากน้ียงัมีคณะชมรมศิษยเ์ก่าโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ซ่ึงให้การสนบัสนุน

เก่ียวกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียน มีคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนระดบัโรงเรียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน

กลุม่บรหิำรวิชำกำร กลุม่บรหิำรงำนบคุคล
กลุม่บรหิำร
งบประมำณ

กลุม่บรหิำรงำนทั่วไป
กลุม่บรหิำรกิจกำร

นกัเรยีน

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน

- งำนบรหิำรวิชำกำร 
- งำนหลกัสตูรสถำนศกึษำ 

- งำนจดักำรเรยีนกำรสอน 

- งำนส ำมะโนนกัเรยีนและ
ทะเบียนนกัเรยีน 

- งำนพฒันำสื่อ นวตักรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรศกึษำ 

- งำนหอ้งสมดุและแหลง่
เรยีนรู ้

- งำนประกนัคณุภำ
กำรศกึษำ 

- งำนประมวลผลและ
เทียบโอน 

- งำนวดัและประเมินผล 

- งำนแนะแนว 

- งำนวิจยัเพ่ือกำรศกึษำ 

- งำนนิเทศกำรศกึษำ 

- งำนสำรสนเทศ 

- งำนบรหิำรงำนบคุคล 

- งำนอตัรำก ำลงัและ
เลื่อนขัน้เงินเดือน 

- งำนทะเบียนและเครือ่ง
รำช 

- งำนวินยับคุคล 

- งำนพฒันำครูและ
บคุลำกร 
- งำนสวสัดิกำรและขวญั
ก ำลงัใจ 

- งำนสำรสนเทศ 

- งำนบรหิำร
งบประมำณ 

- งำนนโยบำยและ
แผนงำน 

- งำนระดมทรพัยำกร
และกำรลงทนุเพ่ือ
กำรศกึษำ 

- งำนบรหิำรกำรเงินและ
บญัชี 
- งำนบรหิำรพสัดแุละ
สินทรพัย ์

- งำนตรวจสอบและ
ควบคมุภำยใน 

- งำนบรหิำรทั่วไป 

- งำนสำรบรรณและ
ธุรกำร 

- งำนอนำมยัและ
โภชนำกำร 

- งำนพฒันำบรรยำกำศ
และสิ่งแวดลอ้ม 

- งำนอำคำรสถำนที ่
- งำนโสตทศันศกึษำ
ชมุชนและประชำสมัพนัธ ์

- งำนยำนพำหนะ 

- งำนลกูจำ้ง 

- งำนรกัษำควำม
ปลอดภยั 

- งำนสวสัดิกำรรำ้นคำ้ 

- งำนโรงเรยีนธนำคำร 

- งำนรบันกัเรยีน 

- งำนสำรสนเทศ 

- งำนบรหิำรกิจกำร
นกัเรยีน 

- งำนดแูลชว่ยเหลือ
นกัเรยีน 

- งำนหวัหนำ้ระดบัและครู
ที่ปรกึษำ 

- งำนผูป้กครองและ
เครอืข่ำยผูป้กครอง 

- งำนรกัษำวินยั แกไ้ข 
ป้องกนัควำมประพฤติ
นกัเรยีนเรยีน 

- งำนสวสัดิภำพและ
ควำมปลอดภยัผูเ้รยีน 

- งำนสง่เสรมิกิจกรรม
นกัเรยีน 

- งำนส ำนกังำนและ
สำรสนเทศ 
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5. จ านวนและบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

   ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนกนัตงัพิทยากรมีจ านวนบุคลากร ทั้งส้ิน     คน แยกตามกลุ่มสาระ
การ เรียนรู้และฝ่ายงานต่าง ๆ ดงัน้ี  
   1. ฝ่ายบริหาร        2 คน  
   2. ฝ่ายปฏิบติัการสอน       21 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     1 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  2 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    2 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     3 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     4 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  2 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา   1 คน  
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา     2 คน  
    งานแนะแนว       - คน  
    งานบรรณารักษ ์      1 คน  
    ครูอตัราจา้ง       3 คน  
   3. ลูกจา้งประจ า        2 คน  
   4. ลูกจา้งชัว่คราว       1 คน 
   5. พนกังานธุรการ       1 คน 
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6. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียน ปีการศึกษา 2564 
ช้ัน จ ำนวนห้องเรียน ชำย หญงิ รวม 

ม. 1 3 48 39 87 

ม. 2 2 35 37 72 

ม. 3 2 35 36 71 

รวม ช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 7 118 112 230 

ม. 4 2 24 39 63 

ม. 5 1 15 19 34 

ม. 6 2 15 24 39 

รวม ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 5 54 82 136 

รวมทั้งหมด 12 172 194 366 
 
7.  ขอ้มูลดา้นงบประมาณปีการศึกษา  2565 
 งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา 2564 

ที่ เงินคงเหลือตำมแหล่งเงินงบประมำณ เงินคงเหลือ รวมเงินคงเหลือ หมำยเหตุ 

1 เงินอุดหนุนทัว่ไป      62,000.00         62,000.00    

2 เงินพฒันาผูเ้รียน     420,000.00       82,000.00    

   เงินคงเหลือทั้งส้ิน       482,000.00    
งบประมาณรายรับเงินอดหนุนทัว่ไป 

ที่ นักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน(คน) คนละ(บำท)/ปี จ ำนวนเงิน 

1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 60         3,500.00        10,000.00  

2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 86         3,500.00       301,000.00  

3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 72         3,500.00       252,000.00  

4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 57         3,800.00       216,600.00  

5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 63         3,800.00       239,400.00  

6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 32         3,800.00       121,600.00  

  รวม 370     1,340,600.00  
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งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ที่ นักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน(คน) คนละ(บำท)/ปี จ ำนวนเงิน 

1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 60            880.00         52,800.00  

2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 86            880.00         75,680.00  

3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 72            880.00         63,360.00  

4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 57            950.00         54,150.00  

5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 63            950.00         59,850.00  

6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 32            950.00         30,400.00  

  รวม 370        336,240.00  
 
 
 รวมงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมโครงการ/แผนงาน 

ที่ รำยละเอยีดงบประมำณ 

แหล่มงบประมำณ 

เงินอุดหนุน พฒันำ รวม 

1 งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา 2564            170,000.00        170,000.00  

2 รายรับเงินอุดหนุนปีการศึกษา 2565  1,340,600.00  0    1,340,600.00  

3 รายรับเงินกิจกรรมพฒันาฯปีการศึกษา2565 0      336,240.00        336,240.00  

  รวมทั้งส้ิน 1,340,600.00     506,240.00    1,846,840.00  
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8.  ผลการด าเนินงาน 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่3 
ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.23 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 21.96 26.98 26.73 

วทิยาศาสตร์ 29.85 30.22 30.07 

ภาษาองักฤษ 26.00 32.98 33.25 

   
ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.14 55.18 54.29 

คณิตศาสตร์ 18.82 25.82 25.46 

วทิยาศาสตร์ 27.18 30.17 29.89 

ภาษาองักฤษ 33.79 34.14 34.38 
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ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 51.98 52.13 51.19 

คณิตศาสตร์ 24.55 24.75 24.47 

วทิยาศาสตร์ 29.51 31.67 31.45 

ภาษาองักฤษ 26.27 30.79 31.11 

 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที ่6 

ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 39.39 43.02 42.21 

คณิตศาสตร์ 20.44 25.62 25.41 

วทิยาศาสตร์ 27.47 29.40 29.20 

ภาษาองักฤษ 22.52 28.97 29.20 

สังคมศึกษา 31.98 36.10 35.70 
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ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 38.76 45.22 44.36 

คณิตศาสตร์ 20.17 26.33 26.04 

วทิยาศาสตร์ 30.11 33.04 32.68 

ภาษาองักฤษ 22.64 29.73 29.94 

สังคมศึกษา 32.36 45.22 44.36 

 
 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยวชิำ 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 43.95 47.74 46.40 

คณิตศาสตร์ 16.20 21.83 21.28 

วทิยาศาสตร์ 27.21 29.04 28.65 

ภาษาองักฤษ 20.81 25.83 25.56 

สังคมศึกษา 37.15 37.45 36.87 
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ส่วนที ่2 

แผนพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนมธัยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
 

1. นโยบายลิทศทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

 วสัิยทัศน์ (Vision) 

"ภายในปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทนัเทคโนโลย ีพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีโดยนอ้มน าศาสตร์

พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 

อธิบายค าศพัท”์วสิัยทศัน์” 

1. คุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง การจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนและมาตรฐานท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ความรู้คู่คุณธรรม  หมายถึง  มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ในวชิาชีพ
จนสามารถ เล้ียงตนเองและครอบครัว โดยเป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี 

3. รู้ทนัเทคโนโลย ีหมายถึง  พฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกัเทคโนโลยทีั้งคุณและโทษ มีสามารถในการเลือก
และใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อพฒันาตนเองและสังคม 
ทั้งในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คุณธรรม 

4. พฒันาอาชีพ  หมายถึง  ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการท างานใดงานหน่ึง โดยสามารถก าหนด
เป้าหหมายของอาชีพ วางแผนทางดา้นอาชีพ และประกอบอาชีพ ตามเป้าหมายไว ้

5. คุณภาพชีวติท่ีดี  หมายถึง  ผูเ้รียนด ำรงชีวติในระดับที่เหมำะสมตำมควำมจ ำเป็นพืน้ฐำนในสังคม มี
สุขภำพกำยและจิตใจดี ได้รับกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน มีควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

6. ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  หมายถึง  น ากระบวนการศาสตร์พระราชาไปสู่การ ปฏิบติั
ใหเ้กิดผล โดยการน าความรู้ในศาสตร์ทั้ง ๓ ดา้น หรือ ๓ มิติ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
และส่ิงแวดลอ้ม สู่การพฒันาผูเ้รียนใหม้ัน่คง ย ัง่ยนื ดว้ยการปฏิบติัจริงหรือเดินตามรอยเทา้พอ่ ใน
การปฏิบติัตน ปฏิบติังาน เพื่อการพฒันาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 



 

พนัธกิจ (Mission) 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 

2. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะชีวติอยู๋ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 
4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 
5. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 เป้ำหมำย (Objective) 

  1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการตามมาตรฐานการศึกษา 
2. นกัเรียนประพฤตติตนตามระเบียบวินยัของโรงเรียน 
3. นกัเรียนมีอธัยาศยัดี ยิม้ง่าย ไหวส้วย 
4. ครูการจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริงและนวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการ 

เรียนรู้ 
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

กลยทุธ์ (Strategy)  

1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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จุดเน้น (Focus) 
1. ดา้นผูเ้รียน 

   1.1 นกัเรียนเป็นคนดีมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.2 นกัเรียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของ 
ตนเอง 

2. ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
   2.2 ครูมีความรู้ความสามารถในวชิาชีพจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้นกัเรียนเป็น
ส าคญั 

  3. ดา้นการบริหารจดัการ 

        3.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีเขม้แขง็และมีคุณภาพ 

 เป้าประสงค ์ (goal) 

  1.  นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาค 

2.  การจดัเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.  ระบบบริหารจดัการมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 
5.  เครือข่ายและทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  มาตรฐานท่ี 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผูเ้รียน  

1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
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 ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ (Key Performance Indicator) 
1. ด้ำนกำรส่งเสริมพฒันำคุณภำพผู้เรียนตำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

1.1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
1.2 ผูเ้รียนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอยา่งมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น และ แกปั้ญหา 
1.3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้าง นวตักรรม 
1.4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
1.5 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม หลกัสูตรสถานศึกษา 
1.6 ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และ เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.7 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดี ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.8 ผูเ้รียนความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
1.9 ผูเ้รียนความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 
1.10 ผูเ้รียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับน ความแตกต่างและหลากหลาย 
1.11 ผูเ้รียนสุขภาวะทางร่างกาย และ จิต สังคมท่ีดี 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมพฒันำครูและบุคลำกรตำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
2.1 ครูและบุคลากรมีความ เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
2.3 ครูจดัการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิด และปฏิบติัจริง และสามารถน าไป ประยกุตใ์ชใ้นชีวติได ้
2.4 ครูใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนร 
2.5 ครูบริหารจดัการชั้นเรียนเชิง บวก 
2.6 ครูด าเนินการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่ง เป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
2.7 ครูแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ ขอ้มูลสะทอ้นกลบั เพื่อพฒันา และ ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

3. ด้ำนส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
3.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วสิัยทศัน์และ พนัธ กิจท่ีสถานศึกษาก าหนด ชดัเจน 
3.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการคุณภาพของ สถานศึกษา 
3.3 โรงเรียนมีการพฒันาวชิาการท่ีเนน้ คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตาม หลกัสูตร สถานศึกษาและทุก 

กลุ่มเป้าหมาย 
3.4 โรงเรียนสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ สังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ อยา่ง มีคุณภาพ 
3.5 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ สนบัสนุนการบริหารจดัการและ การ เรียนรู้ 
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2. กำรวเิครำะห์วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำหมำยและตัวช้ีวดัของสถำนศึกษำ 

 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดไ้ดท้  าการวิเคราะห์วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและตวัช้ีวดัของ

สถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

 

ตำรำงแสดงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงวสัิยทัศน์และพนัธกจิของโรงเรียน 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ 
"ภายในปี พ.ศ. 2567 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มี
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม รู้ทนัเทคโนโลย ี
พฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี
โดยนอ้มน าศาสตร์พระราชาสู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 
 

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 
2. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะชีวติอยู๋ในสังคมได้
อยา่งมีความสุข บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 
4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 
5. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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ตำรำงแสดงกำรเช่ือมโยงพนัธกจิและเป้ำหมำยของโรงเรียน 

พนัธกจิ เป้ำหมำย 
1. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 

มีระบบบริหารจดัการมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 

2. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการตามมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะ
ชีวติอยู๋ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข บนพื้นฐานของ
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 

1. นกัเรียนประพฤตติตนตามระเบียบวนิยัของโรงเรียน 
2. นกัเรียนมีอธัยาศยัดี ยิม้ง่าย ไหวส้วย 

4. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่
การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 

ครูการจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริงและ
นวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

5. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน 

 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 
 

 

3. กำรวเิครำะห์กลยุทธ์และตัวช้ี วดัควำมส ำเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 
กลยทุธ์ท่ี 1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 3. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตำรำงแสดงกำรวเิครำะห์กบักลยุทธ์กบัเป้ำประสงค์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ 
1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. นกัเรียนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งเสมอภาค 
2. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ครูการจดัเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการมีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษา 

4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. เครือข่ายและทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
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ส่วนที ่3   
กรอบแผนงำน งบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

 
รำยละเอยีดงบประมำณแผนงำนโครงกำร/กจิกรรม 

1.  งบประมำณคงเหลือจำกปีกำรศึกษำ  2564    
     

ที่ เงินคงเหลือตำมแหล่งเงินงบประมำณ เงินคงเหลือ 
รวมเงิน
คงเหลือ หมำยเหตุ 

1 เงินพฒันาผูเ้รียน        170,000.00    

   เงินคงเหลือทั้งส้ิน        170,000.00    

     

2. งบประมำณรำยรับเงินอุดหนุนทัว่ไป ปีกำรศึกษำ 2565   

ที่ นักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน(คน) คนละ(บำท)/ปี จ ำนวนเงิน 

1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 60         3,500.00         210,000.00  

2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 86         3,500.00         301,000.00  

3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 72         3,500.00         252,000.00  

4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 57         3,800.00         216,600.00  

5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 63         3,800.00         239,400.00  

6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 32         3,800.00         121,600.00  

  รวม 370       1,340,600.00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



3. งบประมำณรำยรับเงินกจิกรรมพฒันำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2565   

   

ที่ นักเรียนแต่ละระดับช้ัน จ ำนวน(คน) คนละ(บำท)/ปี จ ำนวนเงิน 

1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 60          880.00          52,800.00  

2 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 86           80.00          75,680.00  

3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 72         880.00           3,360.00  

4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 57          950.00          54,150.00  

5 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 63          950.00           9,850.00  

6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 32          950.00           0,400.00  

  รวม 370          36,240.00  

สรุปงบประมำณที่น ำมำด ำเนินกำรแผนงำนโครงกำร/กจิกรรม ปีกำรศึกษำ  2565 

โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์  อ ำเภอจุฬำภรณ์  จังหวดันครศรีธรรมรำช 

ที่ รำยละเอยีดงบประมำณ 

แหล่มงบประมำณ 

เงินอุดหนุน พฒันำ รวม 

1 งบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา 2564                -       170,000.00         70,000.00  

2 รายรับเงินอุดหนุนปีการศึกษา 2565 1,340,600.00  0     1,340,600.00  

3 รายรับเงินกิจกรรมพฒันาฯปีการศึกษา2565 0    336,240.00        336,240.00  

 รวมทั้งส้ิน 1,340,600.00    506,240.00      1,846,840.00  
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รำยละเอยีดกำรจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยแผนงำนโครงกำร/กจิกรรม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

ที่ รำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ 

เงินอุดหนุน 
เงินพฒันำ
ผู้เรียน 

รวมจัดสรร 

  กลุ่มบริหารวชิาการ   60%        652,240       55,864.00          1,108,104  

  กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน  5%      41,966       50,376.00             92,342  

  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป   5%          92,342               92,342  

  กลุ่มบริหารงบประมาณ 5%          92,342               92,342  

  กลุ่มบริหารบุคคล  15%        277,026             277,026  

  ส ารองจ่าย  10%    184,684.00  0        84,684.00  

 รวม 1,340,600.00     506,240.00     1,846,840.00  
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รำยละเอยีดกำรจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำยแผนงำนโครงกำรกลุ่มบริหำรวชิำกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

ที่ รำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ 

 เงินอุดหนุน  
 กจิกรรม
พฒันำ  

 รวม  

โครงกำรกลุ่มสำระภำษำไทย       20,000.00   
โครงกำรกลุ่มสำระคณติศำสตร์        20,000.00   
โครงกำรกลุ่มสำระวทิยำศำสตร์        40,000.00   ได้งบซ้ืออุปกรณ์วทิย์ 250,000  

โครงกำรกลุ่มสำรสังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม        30,000.00    

โครงกำรกลุ่มสำรสุขศึกษำและพละศึกษำ        20,000.00    

โครงกำรกลุ่มสำรศิลปะ        20,000.00    

โครงกำรกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ        20,000.00    

โครงกำรกลุ่มสำระภำษำองักฤษ        25,000.00    
โครงกำรเพิม่ศักยภำพบริหำรวชิำกำรและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    

  1.  กจิกรรมพฒันำส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้       

  
   1. กิจกรรมเสริมสร้างความมารถทาง
เทคโนโลยIีCT           20,000.00  อบรม+รำชมงคล 

    2. กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุน        30,000.00  อำจซ้ือคอมห้องสมุด 

  ICT แก่ผูเ้รียน       

    3. กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้     12,740.00    150,000.00   

  
  4.  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียน
ธนาคาร          15,000.00  

อำจอบรมนักกำรออมวัย
เยำว์ 

    5. กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด        15,000.00  
อำจจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน 

  2. กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้       

    1.  กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตร       1,000.00      

  
  2.  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน
(วจิยั)        2,000.00      
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ที่ รำยกำรจัดสรรงบประมำณ 
แหล่งงบประมำณ 

 เงินอุดหนุน  
 กจิกรรม
พฒันำ  

 รวม  

  
  3. กิจกรรมวดัประเมินผลการเรียนและทะเบียน
นกัเรียน        5,000.00      

    4. กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     30,000.00      

       - สอนเสริมโอเน็ต ,ทุนนกัเรียน 4.00        

    5. กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี      30,864.00    

  3. กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน       

     1. กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา     10,000.00     

     2. กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่      6,500.00      

  
   3. กิจกรรมวสัดุครุภณัฑ์เพื่อสนบัสนุนการ
เรียนการสอน 200,000.00     

  
   4. กิจกรรมซ่อมบ ารุงส่ือครุภณัฑเ์พื่อการเรียน
การสอน       50,000.00      

  
   5. กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนั
และนิเทศ        5,000.00      

  การจดัการศึกษา       

โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยืน     30,000.00      

โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรและกำรแข่งขัน    300,000.00      

  รวม     652,240.00  455,864.00     1,108,104.00  

 

 

 

 

 

22 



แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

กำรบริหำรงบประมำณ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
              โรงเรียนมธัยมศึกษามธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
นครศรีธรรมราช ไดจ้ดัตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพื่อใช ้ในการบริหารจดัการโรงเรียน
มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยวเิคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  
2565 ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษา แห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยทุธศาสตร์ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปสู่การปฏิบติั ประจ าปีการศึกษา  2565 ประกอบดว้ย 
    

 1.  เงินงบประมาณคงเหลือจากปีการศึกษา  2564  จ านวน     170,000  บาท 
 2.  เงินอุดหนุนปีการศึกษา  2565                     จ านวน  1,340,600  บาท 
 3.  เงินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ปีการศึกษา  2565    จ านวน     336,240  บาท 
      รวม (หน่ึงลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยส่ีสิบบาทถว้น)1,846,840   บาท 
 
 งบบริหารจดัการโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์  งบประมาณ  1,846,840  บาท   

(หน่ึงลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกพนัแปดร้อยส่ีสิบบาทถว้น) 
  

ที ่ รำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ 

1 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

      1.1 กจิกรรมพฒันำส่ือเทคโนโลยแีละแหล่ง   
    -  กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้     21,000.00  

    -  กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุน ICT  แก่ผูเ้รียน     27,000.00  

    -  กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้     162,500.00  

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร      15,000.00  

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุด         5,000.00  
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ที ่ รำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ 

  1.2  กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้   

   -  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร        2,000.00  

   -  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน (วจิยั)        1,000.00  

   -  กิจกรรมวดัและประเมินผลและทะเบียนนกัเรียน        5,000.00  

   -  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      30,000.00  

  -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี     30,364.00  

  1.3 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   

   -  กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ      10,000.00  

   -  กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่         6,500.00  

   -  กิจกรรมวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน     200,000.00  

   -  กิจกรรมซ่อมบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน      62,740.00  

   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนัและนิเทศการศึกษา       5,000.00  

2 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร   

  2.1 แข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรระดับจังหวดัและศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำต ิ   

   -  ค่าจา้งเหมารถรับ - ส่งนกัเรียน      50,000.00  

   -  ค่าเบ้ียเล้ียงครู      30,000.00  

   -  ค่าอาหารนกัเรียน      25,000.00  

   -  ค่าท่ีพกั     15,000.00  

   -  ค่าวสัดุฝึกซอ้มส าหรับกลุ่มสาระเพื่อเตรียมเขา้ร่วมการแข่งขนั      70,000.00  

  2.2  กจิกรรมเปิดบ้ำนวชิำกำร   

   -  ค่าเช่าเคร่ืองไฟฟ้านอกสถานท่ีและเตน็ทแ์สดงผลงานนกัเรียน      30,000.00  

  -  ค่าวสัดุตกแต่งสถานท่ี      20,000.00  
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ที ่ รำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ 

   -  ค่าวสัดุจดันิทรรศการทุกกลุ่มสาระฯ      50,000.00  

   -  ค่าของรางวลัแข่งขนัทกัษะวชิาการ        5,000.00  

   -  ค่าของท่ีระลึกแขกผูมี้เกียรติ       4,000.00  

  2.3  กจิกรรมJ.P. Academic Contest   

   -  ค่าของรางวลัแข่งขนัทกัษะวชิาการ        5,000.00  

   -  ค่าของท่ีระลึกแขกผูมี้เกียรติ       5,000.00  

3 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

  3.1  กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทยในวนัภาษาไทย        1,000.00  

   -  กิจกรรมประกวด คดัลายมือม.ตน้ ม.ปลาย       1,000.00  

   -  กิจกรรมประกวดเขียนค าขวญัวนัภาษาไทย       1,000.00  

   -  กิจกรรมตอบปัญหาวนัภาษาไทย        1,000.00  

   -  กิจกรรมประกวดนกัเรียนเรียนดีภาษาไทย        1,000.00  

   -  กิจกรรมประกวดวาดภาพส านวนสุภาษิต ค  าพงัเพย        6,000.00  

  3.2  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยในวนัสุนทรภู่   

   -  กิจกรรม คดัลายมือ        1,000.00  

   - กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ        1,000.00  

   - กิจกรรมตอบปัญหาสุนทรภู่        1,000.00  

   - กิจกรรมประกวดวาดภาพ        1,000.00  

   - กิจกรรมประกวดแต่งกายตวัละครจากวรรณคดีสุนทรภู่        6,000.00  

4 
โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   

  4.1  กิจกรรมการสัปดาห์วทิยาศาสตร์      10,000.00  
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ที ่ รำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ 

 -  กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกคิดกบัวิทยาศาสตร์  

   -  กิจกรรมตลาดนดัการเรียนรู้   

   -  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์   

   -  กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์   

  4.2  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเชิงนวตักรรม 5,000.00 

   - กิจกรรมส่ิงประดิษฐคิ์ดสร้างสรรค ์ 2,000.00 

   -  กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 1,000.00 

   -  กิจกรรมโครงงานดีเด่นสะเตม็ศึกษา 1,000.00 

   - กิจกรรมเทคโนโลยกีารออกแบบส่ือดิจิทลั 1,000.00 

  4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ Internet of think  10,000.00 

  4.4  กิจกรรมค่ายวทิย ์Just Do it 15,000.00 

5 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

6 
โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม 21,050.00 

  6.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา 5,330.00 

  6.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมฯ   

   - กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 1,520.00 

   -  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางดา้นพุทธศาสนา 14,200.00 

7 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา   

  7.1  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 22,000.00 

8 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา   

  8.1  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์ 4,050.00 
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ที ่ รำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ 

  8.2  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์   13.440.00 

9 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000.00 

  9.1  กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียนสู่อาชีพท่ีย ัง่ยนื   

   -  กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพขนมอบ 10,000.00 

   - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพช่าง 10,000.00 

10 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 25,000.00 

  10.1  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ 5,000.00 

  
10.2  กิจกรรม ส่งเสริมความยอมรับความแตกต่างและการอยูร่่วมกนัดว้ย 
Christmas Day 10,000.00 

  10.3  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร English on Tour   10,000.00 

  10.4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ English Presentation   

  10.5  กิจกรรม คลินิคภาษาองักฤษ   

11 โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 30,000.00 

12 โครงการเพิ่มศกัยภาพกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน   

  12.1  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

   -   กิจกรรมส่งเสริมการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล 14,000.00 

   -  กิจกรรมพฒันาระบบคดักรองนกัเรียน   

   -  กิจกรรมส่งเสริมการพฒันานกัเรียน 11,000.00 

   -  กิจกรรมส่งเสริมวนิยั ป้องการ และแกไ้ขปัญหา 2,000.00 

  12.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนกัเรียน   

   -  กิจกรรม To Be Number one 5,000.00 

   -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัของไทย 10,000.00 
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ที ่ รำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ งบประมำณ 

   -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 0 

   -  กิจกรรมส่งเสริมสภานกัเรียน 25,342.00 

13 โครงการเพิ่มศกัยภาพกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 92,342.00 

  13.1  กิจกรรมบริหารงานยานพาหนะ  30,000.00 

  13.2  กิจกรรมบริหารงานธุรการสารสนเทศ      23,000.00  

  13.3  กิจกรรมโสตชุมชนและประชาสัมพนัธ ์        3,000.00  

  13.4  กิจกรรมส่งเสริมอนามยัและโภชนาการ        5,140.00  

  13.5  กิจกรรมบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ      16,202.00  

  13.6  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม      15,000.00  

14 โครงการเพิ่มศกัยภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล 277,062.00 

15 โครงการเพิ่มศกัยภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ 92,342.00 

16 โครงกำรสนับสนุนโครงกำรกำรบริหำรงำนกลุ่มงำน  
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ส่วนที ่4 
รำยละเอยีดโครงกำร/กจิกรรม/แผนงำน 

 
โรงเรียนมธัยมศึกษามธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

นครศรีธรรมราช ไดจ้ดัตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพื่อใช ้ในการบริหารจดัการโรงเรียน
มธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ โดยวเิคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา  
2565 ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษา แห่งชาตินโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยทุธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไปสู่
การปฏิบติั ประจ าปีการศึกษา  2565 โดยมีรายละเอียดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม  จ  านวน  16  
โครงการประกอบดว้ย     

  

ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
หน่วยงำน 
ทีรั่บผดิชอบ 

1 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

      1.1 กจิกรรมพฒันำส่ือเทคโนโลยแีละแหล่ง  วชิำกำร 

    -  กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้ วชิำกำร 

    -  กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุน ICT  แก่ผูเ้รียน ICT 

    -  กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ วชิำกำร 

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร โรงเรียนธนำคำร 

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  ห้องสมุด 

  1.2  กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้  วชิำกำร 

   -  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร   วชิำกำร 

   -  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน (วจิยั) วชิำกำร 

   



ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

   -  กิจกรรมวดัและประเมินผลและทะเบียนนกัเรียน วชิำกำร 

   -  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิำกำร 

  -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี พฒันาผูเ้รียน 

  1.3 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

   -  กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ แนะแนว 

   -  กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่  งานทะเบียน 

   -  กิจกรรมวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน พสัดุ 

   -  กิจกรรมซ่อมบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน พสัดุ 

   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนัและนิเทศการศึกษา ประกนั 

2 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร วชิาการ  

  
2.1 แข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรระดับจังหวดัและศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำต ิ  วชิาการ 

   -  ค่าจา้งเหมารถรับ - ส่งนกัเรียน  

   -  ค่าเบ้ียเล้ียงครู  

   -  ค่าอาหารนกัเรียน  

   -  ค่าท่ีพกั  

   -  ค่าวสัดุฝึกซอ้มส าหรับกลุ่มสาระเพื่อเตรียมเขา้ร่วมการแข่งขนั  

  2.2  กจิกรรมเปิดบ้ำนวชิำกำร  วชิาการ 

   -  ค่าเช่าเคร่ืองไฟฟ้านอกสถานท่ีและเตน็ทแ์สดงผลงานนกัเรียน  

  -  ค่าวสัดุตกแต่งสถานท่ี  

 -  ค่าวสัดุจดันิทรรศการทุกกลุ่มสาระฯ  

   -  ค่าของรางวลัแข่งขนัทกัษะวชิาการ  
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

   -  ค่าของท่ีระลึกแขกผูมี้เกียรติ  

  2.3  กจิกรรมJ.P. Academic Contest วชิาการ 

   -  ค่าของรางวลัแข่งขนัทกัษะวชิาการ  

   -  ค่าของท่ีระลึกแขกผูมี้เกียรติ  

3 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสาระภาษาไทย 

  3.1  กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทยในวนัภาษาไทย  

   -  กิจกรรมประกวด คดัลายมือม.ตน้ ม.ปลาย  

   -  กิจกรรมประกวดเขียนค าขวญัวนัภาษาไทย  

   -  กิจกรรมตอบปัญหาวนัภาษาไทย  

   -  กิจกรรมประกวดนกัเรียนเรียนดีภาษาไทย  

   -  กิจกรรมประกวดวาดภาพส านวนสุภาษิต ค าพงัเพย  

  3.2  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยในวนัสุนทรภู่   

   -  กิจกรรม คดัลายมือ  

   - กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ  

   - กิจกรรมตอบปัญหาสุนทรภู่  

   - กิจกรรมประกวดวาดภาพ  

   - กิจกรรมประกวดแต่งกายตวัละครจากวรรณคดีสุนทรภู่  

4 
โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสำระภำษำวทิย์  

  4.1  กิจกรรมการสัปดาห์วทิยาศาสตร์  

 -  กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกคิดกบัวทิยาศาสตร์  

  -  กิจกรรมตลาดนดัการเรียนรู้  
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

   -  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์ กลุ่มสำระวทิย์  

   -  กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์   

  4.2  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเชิงนวตักรรม  

   - กิจกรรมส่ิงประดิษฐคิ์ดสร้างสรรค ์  

   -  กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์  

   -  กิจกรรมโครงงานดีเด่นสะเตม็ศึกษา  

   - กิจกรรมเทคโนโลยกีารออกแบบส่ือดิจิทลั  

  4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ Internet of think   

  4.4  กิจกรรมค่ายวทิย ์Just Do it  

 4.5  กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Active Learning  

5 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ กลุ่มสำระคณติศำสตร์  

6 
โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและ
วฒันธรรม กลุ่มสำระสังคมฯ 

  6.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  

  6.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมฯ   

   - กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  

   -  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางดา้นพุทธศาสนา  

7 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  กลุ่มสาระพละศึกษา 

  7.1  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา  

8 โครงการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ 

  8.1  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์  

 8.2  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์    
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

9 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ กลุ่มสำระกำรงำนฯ 

  9.1  กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียนสู่อาชีพท่ีย ัง่ยนื  

   -  กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพขนมอบ  

   - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพช่าง  

10 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กลุ่มสำระต่ำงประเทศ 

  10.1  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ  

  
10.2  กิจกรรม ส่งเสริมความยอมรับความแตกต่างและการอยูร่่วมกนั
ดว้ย Christmas Day  

  10.3  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร English on Tour    

  10.4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ English Presentation   

  10.5  กิจกรรม คลินิคภาษาองักฤษ   

11 โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยืน วชิำกำร 

12 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน กลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน 

  12.1  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   

   -   กิจกรรมส่งเสริมการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล  

   -  กิจกรรมพฒันาระบบคดักรองนกัเรียน  

   -  กิจกรรมส่งเสริมการพฒันานกัเรียน  

  -  กิจกรรมส่งเสริมวนิยั ป้องการ และแกไ้ขปัญหา  

  12.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนกัเรียน กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

   -  กิจกรรม To Be Number one  

   -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัของไทย  

   -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

   -  กิจกรรมส่งเสริมสภานกัเรียน  

13 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 

  13.1  กิจกรรมบริหารงานยานพาหนะ  

  13.2  กิจกรรมบริหารงานธุรการสารสนเทศ  

  13.3  กิจกรรมโสตชุมชนและประชาสัมพนัธ์  

  13.4  กิจกรรมส่งเสริมอนามยัและโภชนาการ  

  13.5  กิจกรรมบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ  

  13.6  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  

14 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรบุคคล 

15 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

16 โครงกำรสนับสนุนโครงกำรกำรบริหำรงำนกลุ่มงำน กลุ่มอ ำนวยกำร 
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กำรวเิครำะห์ควำมสอดคล้องของโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กบั กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 

กลยทุธ์ท่ี 1. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 2. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 3. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลยทุธ์ท่ี 4. ส่งเสริมสร้างและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

1 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

      1.1 กจิกรรมพฒันำส่ือเทคโนโลยแีละแหล่ง กลยุทธ์ที ่3 

    -  กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้  

    -  กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุน ICT  แก่ผูเ้รียน  

    -  กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้  

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร  

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด   

  1.2  กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้ กลยุทธ์ ที ่1 

   -  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร   

   -  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน (วจิยั)  

   -  กิจกรรมวดัและประเมินผลและทะเบียนนกัเรียน  

   -  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  

  1.3 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์ที ่2 

   -  กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  

   -  กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่   
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

   -  กิจกรรมวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน  

   -  กิจกรรมซ่อมบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน  

   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนัและนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ที ่3 

2 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร กลยุทธ์ ที ่1 

  
2.1 แข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรระดับจังหวดัและศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำต ิ กลยุทธ์ ที ่1 

   -  ค่าจา้งเหมารถรับ - ส่งนกัเรียน  

   -  ค่าเบ้ียเล้ียงครู  

   -  ค่าอาหารนกัเรียน  

   -  ค่าท่ีพกั  

   -  ค่าวสัดุฝึกซอ้มส าหรับกลุ่มสาระเพื่อเตรียมเขา้ร่วมการแข่งขนั  

  2.2  กจิกรรมเปิดบ้ำนวชิำกำร กลยุทธ์ ที ่1,4 

   -  กิจกรรมนิทรรศการวชิาการ  

  -  กิจกรรมแข่งทกัษะ  

  -  กิจกรรมการแสดงบนเวที  

  2.3  กจิกรรมJ.P. Academic Contest กลยุทธ์ที ่4 

   -  ค่าของรางวลัแข่งขนัทกัษะวชิาการ  

   -  ค่าของท่ีระลึกแขกผูมี้เกียรติ  

3 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลยุทธ์ ที ่1 

  3.1  กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทยในวนัภาษาไทย  

  -  กิจกรรมประกวด คดัลายมือม.ตน้ ม.ปลาย  

  -  กิจกรรมประกวดเขียนค าขวญัวนัภาษาไทย  
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

   -  กิจกรรมตอบปัญหาวนัภาษาไทย  

   -  กิจกรรมประกวดนกัเรียนเรียนดีภาษาไทย  

   -  กิจกรรมประกวดวาดภาพส านวนสุภาษิต ค าพงัเพย  

  3.2  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยในวนัสุนทรภู่   

   -  กิจกรรม คดัลายมือ  

   - กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ  

   - กิจกรรมตอบปัญหาสุนทรภู่  

   - กิจกรรมประกวดวาดภาพ  

   - กิจกรรมประกวดแต่งกายตวัละครจากวรรณคดีสุนทรภู่  

4 
โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กลยุทธ์ ที ่1 

  4.1  กิจกรรมการสัปดาห์วทิยาศาสตร์  

 -  กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกคิดกบัวทิยาศาสตร์  

  -  กิจกรรมตลาดนดัการเรียนรู้  

   -  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์  
   -  กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์   

  4.2  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเชิงนวตักรรม  

   - กิจกรรมส่ิงประดิษฐคิ์ดสร้างสรรค ์  

   -  กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์  

   -  กิจกรรมโครงงานดีเด่นสะเตม็ศึกษา  

   - กิจกรรมเทคโนโลยกีารออกแบบส่ือดิจิทลั  

  4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ Internet of think   
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

  4.4  กิจกรรมค่ายวทิย ์Just Do it กลยุทธ์ ที ่4 

 4.5  กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Active Learning กลยุทธ์ ที ่1 

5 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ กลยุทธ์ ที ่1 

6 
โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและ
วฒันธรรม กลยุทธ์ ที ่1 

  6.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  

  6.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมฯ   

   - กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  

   -  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางดา้นพุทธศาสนา  

7 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพละศึกษำ  กลยุทธ์ ที ่1 

  7.1  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา  

8 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะศึกษำ กลยุทธ์ ที ่1 

  8.1  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์  

 8.2  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์    

9 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ กลยุทธ์ ที ่1 

  9.1  กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียนสู่อาชีพท่ีย ัง่ยนื  

   -  กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพขนมอบ  

   - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพช่าง  

10 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กลยุทธ์ ที ่1 

  10.1  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ  

  
10.2  กิจกรรม ส่งเสริมความยอมรับความแตกต่างและการอยูร่่วมกนั
ดว้ย Christmas Day  

  10.3  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร English on Tour   กลยุทธ์ ที ่1,4 
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

  10.4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ English Presentation กลยุทธ์ ที ่1  

  10.5  กิจกรรม คลินิคภาษาองักฤษ  กลยุทธ์ ที ่1 

11 โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยืน กลยุทธ์ ที ่3 

12 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน  กลยุทธ์ ที ่1,4 

  13.1  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
   -   กิจกรรมส่งเสริมการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล  

   -  กิจกรรมพฒันาระบบคดักรองนกัเรียน  

   -  กิจกรรมส่งเสริมการพฒันานกัเรียน  

  -  กิจกรรมส่งเสริมวนิยั ป้องการ และแกไ้ขปัญหา  

  13.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนกัเรียน กลยุทธ์ ที ่1 

   -  กิจกรรม To Be Number one  

   -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัของไทย  

   -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

   -  กิจกรรมส่งเสริมสภานกัเรียน  

13 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป กลยุทธ์ ที ่3 

  13.1  กิจกรรมบริหารงานยานพาหนะ  

  13.2  กิจกรรมบริหารงานธุรการสารสนเทศ  

  13.3  กิจกรรมโสตชุมชนและประชาสัมพนัธ์  

  13.4  กิจกรรมส่งเสริมอนามยัและโภชนาการ  

  13.5  กิจกรรมบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ  

  13.6  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม  

14 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลยุทธ์ ที ่2 
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

15 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงบประมำณ กลยุทธ์ ที ่3,4 

16 โครงกำรสนับสนุนโครงกำรกำรบริหำรงำนกลุ่มงำน กลยุทธ์ ที ่2 
 

กำรวเิครำะห์ควำมสอดคล้องของโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กบั มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดก้ าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565  อยูใ่นระดบั ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ เป้ำหมำย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยอดเยีย่ม 

 

ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม 
มำตรฐำน/ประเด็น

พจิำรณำ 

1 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

      1.1 กจิกรรมพฒันำส่ือเทคโนโลยแีละแหล่ง  

    -  กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโลยแีละแหล่งเรียนรู้ มฐ.2,3 

    -  กิจกรรมจดัหาส่ือเทคโนโลยเีพื่อสนบัสนุน ICT  แก่ผูเ้รียน มฐ.3 

    -  กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ มฐ.3 

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้โรงเรียนธนาคาร มฐ.3 

    -  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด  มฐ.3 

  1.2  กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิกำรเรียนรู้ มฐ.1 

   -  กิจกรรมปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร  มฐ.2 

   -  กิจกรรมพฒันาการจดัการเรียนการสอน (วจิยั) มฐ.2,3 

   -  กิจกรรมวดัและประเมินผลและทะเบียนนกัเรียน มฐ.3 
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   -  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มฐ.1 

  -  กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มฐ.1,3 

  1.3 กจิกรรมส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มฐ.2 

   -  กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ มฐ.1 

   -  กิจกรรมรับนกัเรียนและขอ้มูลนกัเรียนใหม่  มฐ.2 

   -  กิจกรรมวสัดุ ครุภณัฑ ์เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอน มฐ.2 

   -  กิจกรรมซ่อมบ ารุงวสัดุ ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนการสอน มฐ.2 

   - กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการประกนัและนิเทศการศึกษา มฐ.2,3 

2 โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำร มฐ.1 

  
2.1 แข่งขันทกัษะทำงวชิำกำรระดับจังหวดัและศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำต ิ มฐ.1 

  2.2  กจิกรรมเปิดบ้ำนวชิำกำร  

   -  กิจกรรมนิทรรศการวชิาการ มฐ.3 

   -  กิจกรรมแข่งทกัษะ มฐ.1 

   -  กิจกรรมการแสดงบนเวที มฐ.3 

  2.3  กจิกรรมJ.P. Academic Contest  

   - กิจกรรมทดสอบวดัความรู้ มฐ.1 

3 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

  3.1  กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทยในวนัภาษาไทย  มฐ.1,3 

  -  กิจกรรมประกวด คดัลายมือม.ตน้ ม.ปลาย  มฐ.1,3 

  -  กิจกรรมประกวดเขียนค าขวญัวนัภาษาไทย  มฐ.1,3 

  -  กิจกรรมตอบปัญหาวนัภาษาไทย  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมประกวดนกัเรียนเรียนดีภาษาไทย  มฐ.1,3 
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

   -  กิจกรรมประกวดวาดภาพส านวนสุภาษิต ค าพงัเพย มฐ.1,3 

  3.2  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยในวนัสุนทรภู่  
   -  กิจกรรม คดัลายมือ  มฐ.1,3 

   - กิจกรรมแต่งกลอนสุภาพ  มฐ.1,3 

   - กิจกรรมตอบปัญหาสุนทรภู่  มฐ.1,3 

   - กิจกรรมประกวดวาดภาพ  มฐ.1,3 

   - กิจกรรมประกวดแต่งกายตวัละครจากวรรณคดีสุนทรภู่  มฐ.1,3 

4 
โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี  

  4.1  กิจกรรมการสัปดาห์วทิยาศาสตร์  มฐ.1,3 

 -  กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกคิดกบัวทิยาศาสตร์  มฐ.1,3 

  -  กิจกรรมตลาดนดัการเรียนรู้  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมการแสดงทางวทิยาศาสตร์  มฐ.1,3 

  4.2  กิจกรรมสร้างสรรคผ์ลงานเชิงนวตักรรม  มฐ.1,3 

   - กิจกรรมส่ิงประดิษฐคิ์ดสร้างสรรค ์  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมโครงงานดีเด่นสะเตม็ศึกษา  มฐ.1,3 

   - กิจกรรมเทคโนโลยกีารออกแบบส่ือดิจิทลั  มฐ.1,3 

  4.3  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ Internet of think   มฐ.1,3 

  4.4  กิจกรรมค่ายวทิย ์Just Do it  มฐ.1,3 

 4.5  กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ย Active Learning  มฐ.1,3 
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

5 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์  มฐ.1,3 

6 
โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและ
วฒันธรรม  

  6.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา  มฐ.1,3 

  6.2  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมฯ  มฐ.1,3  

   - กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทกัษะทางดา้นพุทธศาสนา  มฐ.1,3 

7 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพละศึกษำ  
  7.1  กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา  มฐ.1,3 

8 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะศึกษำ  

  8.1  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์  มฐ.1,3 

 8.2  กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้นนาฏศิลป์    มฐ.1,3 

9 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

  9.1  กิจกรรมส่งเสริมนกัเรียนใหมี้รายไดร้ะหวา่งเรียนสู่อาชีพท่ีย ัง่ยนื  มฐ.1,3 

   -  กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพขนมอบ  

   - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทกัษะเรียนรู้อาชีพช่าง  

10 โครงกำรพฒันำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  

  10.1  กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ  มฐ.1,3 

  
10.2  กิจกรรม ส่งเสริมความยอมรับความแตกต่างและการอยูร่่วมกนั
ดว้ย Christmas Day  มฐ.1,3 

  10.3  กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร English on Tour    มฐ.1,3 

 10.4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางภาษาองักฤษ English Presentation  มฐ.1,3 

  10.5  กิจกรรม คลินิคภาษาองักฤษ มฐ.1,3 
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ที่ รำยละเอยีดโครงกำร/แผนงำน/กจิกรรม กลยุทธ์สถำนศึกษำ 

11 โครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยืน มฐ.2 

12 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรกจิกำรนักเรียน  

  13.1  กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มฐ.2 

   -   กิจกรรมส่งเสริมการรู้จกันกัเรียนรายบุคคล มฐ.2 

   -  กิจกรรมพฒันาระบบคดักรองนกัเรียน มฐ.2 

   -  กิจกรรมส่งเสริมการพฒันานกัเรียน มฐ.1 

  -  กิจกรรมส่งเสริมวนิยั ป้องการ และแกไ้ขปัญหา มฐ.1 

  13.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนกัเรียน  

   -  กิจกรรม To Be Number one มฐ.1 

   -  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมวนัส าคญัของไทย มฐ.1 

   -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน มฐ.1 

   -  กิจกรรมส่งเสริมสภานกัเรียน มฐ.1 

13 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป  

  13.1  กิจกรรมบริหารงานยานพาหนะ มฐ.2 

  13.2  กิจกรรมบริหารงานธุรการสารสนเทศ มฐ.2 

  13.3  กิจกรรมโสตชุมชนและประชาสัมพนัธ์ มฐ.2 

  13.4  กิจกรรมส่งเสริมอนามยัและโภชนาการ มฐ.2 

  13.5  กิจกรรมบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ มฐ.2 

  13.6  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม มฐ.2 

14 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มฐ.2 

15 โครงกำรเพิม่ศักยภำพกลุ่มบริหำรงบประมำณ มฐ.2 

16 โครงกำรสนับสนุนโครงกำรกำรบริหำรงำนกลุ่มงำน มฐ.2 
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คณะผู้จัดท ำ 

ทีป่รึกษำ 

1.  นางสาววภิาดา  ขนุทองจนัทร์   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

2. นายธวชัชยั  จุติประภาค    รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ผู้ประสำนงำน 

1.  นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ    หวัหนา้กลุ่มบริหารงบประมาณ 

2. นางวธีวรรณ  โฮมวชิญากรณ์    หวัหนา้กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

3. นายสมนึก  ขวญัทอง     หวัหนา้กลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. นางสาลินี  ชูศรี     หวัหนา้กลุ่มบริหารวชิาการ 

5.  นางโสภา  เส้งสุย     หวัหนา้กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ำรูปเล่ม 

1.  นางโสภา  เส้งสุย     งานนโยบายและแผนงาน 
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ค าสั่ง  โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

ท่ี       /2565 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีการศึกษา  2565 

************************************************* 

 ดว้ยโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ จะด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีการศึกษา  2565 เพื่อให้
การด าเนินการใชง้บประมาณ ด าเนินไปอยา่งมีคุณภาพเป็นไปตามาตรฐาน สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคข์องโรงเรียน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นไปตามยทุธศาสตร์ นโยบายจุดเนน้ กระทรวงศึกษาธิการ กลยทุธ์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลยทุธ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งเรียบร้อย อาศยัอ านาจตามมาตร 27 (1)  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และมาตรรา 39 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจดัท า
แผนปฏิบติัการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

1.  นางสาววภิาดา  ขนุทองจนัทร์  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธาน 

2. นายธวชัชยั  จุติประภาค  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน รองประธาน 

3. นางวธีวรรณ์  โฮมวชิากรณ์  ครู    กรรมการ 

4. นายสมนึก  ขวญัทอง   ครู    กรรมการ 

5. นางสาลินี  ชูศรี    ครู    กรรมการ 

6. นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ   ครู  กรรมการและเขลานุการ 



7. นางโสภา  เส้งสุย   ครู  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หนา้ท่ี  ใหค้  าปรึกษาแนะน า ใหก้ารด าเนินการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

1. นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ   ครู    ประธาน 

2. นางสาลินี  ชูศรี    ครู    รองประธาน 

3. นางวธีวรรณ์  โฮมวชิญากรณ์  ครู    กรรมการ 

4. นายสมนึก  ขวญัทอง   ครู    กรรมการ 

5. นางปริญญา  สุขะวศิิษฐ์   ครู    กรรมการ 

6. นายเด่นพงษ ์ สตารัตน์   ครู    กรรมการ 

7. นางวรรณะ  หิรัญกาญจน์   ครู    กรรมการ 

8. นายณชัทรงวฒัน์  อานุภาพเสถียร  ครู    กรรมการ 

9. นางสาวอวยพร  ภทัทิยากูล  ครู    กรรมการ 

10. นายสมคิด  ขวญัแกว้   ครู    กรรมการ 

11. นางสาวพชัรีย ์ พิชยัยทุธ์   ครู    กรรมการ 

12. นางสาวศุภภ์ารัตน์  ยกทวน  ครู    กรรมการ 

13. นายกิตติณฐั  จนัทร์จิตรจริงใจ  ครู    กรรมการ 

14. นายอวยชยั  หิรัญกาญจน์   ครู    กรรมการ 

15. นางชะออ้น  วงษศ์รีปาน   ครู    กรรมการ 

16. นางสาวสุธิรา  กาญจนวิเศษ  ครู    กรรมการ 

17. นายปองพล  สุระก าแหง   ครู    กรรมการ 

18. นางสาววพิารัตน์  เยน็ทัว่   ครู    กรรมการ 

19. นางโสภา  เส้งสุย   ครู  กรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวสุภาภรณ์  นาคปาน  จนท.ธุรการ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ 1.  จดัเตรียมขอ้มูล วางแผนจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 2. ประสานงานและขอ้มูลกบักลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. พิจารณาโครงการ กิจกรรม ตามกรอบ/ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 4.  ประสานงาน ด าเนินการ ประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบติัการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ตามท่ีรับผิดชอบ 



 
 
3.  คณะกรรมกำรจัดพมิพ์ จัดท ำรูปเล่มและเผยแพร่ 
 1.  นางโสภา  เส้งสุย   ครู   ประธาน 
 2.  นางเพญ็ศรี  ศิลปเจริญ   ครู   กรรมการ 
 3.  นางสาลินี  ชูศรี   ครู   กรรมการ 
 4.  นางปริญญา  สุขะวศิิษฐ์  ครู   กรรมการ 
 4.  นางสาวสุภาภรณ์  นาคปาน จนท.ธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ประสานงานขอ้มูล จดัพิมพ ์จดัท ารูปเล่ม และเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ต่อหน่วยงานตน้สังกดั
และเวบ็ไซตโ์รงเรียน 
 

ทั้งน้ีขอใหผู้ท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งตามค าสั่งน้ี ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ เสียสละเพื่อให ้
บงัเกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

  สั่ง  ณ  วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2565  
 

วภิาดา  ขนุทองจนัทร์ 
(นางสาววภิาดา  ขุนทองจนัทร์) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์ 

เร่ือง ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ฉบับลงวนัที ่    เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ ไดก้ าหนดเป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕ อยูใ่นระดบั ดีเลิศ ยอดเยีย่ม ประกอบดว้ย ๓ มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเ้รียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยอดเยีย่ม 

 

โดยแต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอยีดดังนี้ 
มำตรฐำนที ่๑ คุณภำพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวชิำกำรของผู้เรียน 
 ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณ 
  ๑.ผูเ้รียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสารดว้ยภาษาไทย ในระดบัดีข้ึนไป 
  ๒.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ ผา่นการประเมินกิจกรรมทดสอบความสามารถทางการอ่านและการเขียน ใน
ระดบั ดีข้ึนไป 
  ๓.ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐  มีความสามารถในการอ่าน เขียน น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยการพูดและการเขียนและความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนัตาม มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร   แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพได ้
  ๔.ผูเ้รียนร้อยละ ๖๕ มีความสามารถในการคิดค านวณตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัดีข้ึน
ไป 
 ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรคิดวเิครำะห์ คิดอย่ำงมีวจิำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลีย่นควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ 



  ๑.ผูเ้รียนทุกคนผา่นการประเมินการแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งมีเหตุผลอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป  
๒.ผูเ้รียนทุกคนมีทกัษะดา้นการคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 

  ๓.ผูเ้รียนทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอภิปราย แลกเปล่ียน เสนอความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล  
 ๓)  มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวตักรรม 

๑.ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ในการสร้างนวตักรรมหรือช้ินงานไดด้ว้ยตนเอง 
 ๒.ผูเ้รียนทุกคนสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้ และประสบการณ์มาใชใ้นการสร้างนวตักรรมหรือช้ินงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
 ๑.ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
 5) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลกัสูตรสถำนศึกษำ 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
หลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๕. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๖. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๗. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตามหลักสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  

๘. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลกัสูตร
สถานศึกษา ระดบัผลการเรียนรู้ ๒ ข้ึนไป  
 ๖) มีควำมรู้ทกัษะพืน้ฐำน และเจตคติทีด่ีต่องำนอำชีพ  

๑.ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคติทีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน   



๒.ผูเ้รียนทุกคนมีความรู้ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น เพื่อน าไปสู่การท างานประกอบอาชีพอยา่งเหมาะสม 
 

๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์  
 ๑) กำรมีคุณลกัษณะและค่ำนิยมทีด่ีตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด  
 ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนระดบัดีข้ึนไป 
 ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  

๑. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนาและประเพณีท่ีส าคญัของไทย อยา่งนอ้ย ๑ คร้ังต่อ
ภาคเรียน 

๒. ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นรูปธรรม 
   ๓. ผูเ้รียนทุกคนมีความภาคภูมิใจและ เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยในทอ้งถ่ิน 
 ๓) กำรยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  

๑. ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. ผูเ้รียนทุกคนยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายทางดา้นสังคม ศาสนา ภาษาและวฒันธรรม 

 ๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม  
 ๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ รู้วธีิการรักษาสุขภาพของตนเองให้แขง็แรง 
 ๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ มีวธีิการรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ 
 ๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ รู้และมีวธีิการป้องกนัตนเองจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก 
  ๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๙๐ ผา่นการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
มำตรฐำนที ่๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
 ๒.๑ มีเป้ำหมำยวสัิยทศัน์และพนัธกจิทีส่ถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  
 ๑. โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

๒. วสิัยทศัน์ “"ภายในปี พ.ศ. 2567 โรงเรียนมธัยมศึกษาจุฬาภรณ์ มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม รู้ทนัเทคโนโลย ีพฒันาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีโดยนอ้มน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 
 ๓.โรงเรียนมีพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดงัน้ี 

๑. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังานของครูและผูบ้ริหาร 

๒. พฒันานกัเรียนใหมี้ความรู้ความสามารถและทกัษะตามมาตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๓. ปลูกฝังผูเ้รียนใหมี้คุณธรรรม จริยธรรม มีทษัะชีวติอยู๋ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
บนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาท่ียงัยนื 

๔. จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัสู่การพฒันาอาชีพท่ีย ัง่ยนื 
  ๕. ส่งเสริมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  
  ๑.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ตามระบบ PDCAR 
  ๒.โรงเรียนมีการมอบหมายงานตามโครงสร้างบริหารจดัการศึกษา ตามความเหมาะสม 
  ๓.โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน โดยครูทุกคนไดรั้บการนิเทศรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ อยา่งต่อเน่ือง 
 ๔.โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในท่ีเขม้แขง็ 
  ๖.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๒ .๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่ เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  
 ๑. โรงเรียนมีการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง ชุมชนและสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาชาติ 
  ๒. โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนความเป็นเลิศทางวชิาการตามศกัยภาพของนกัเรียน 
 ๒.๔ พฒันำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวชิำชีพ  
 ๑. ครูและบุคลากรไดรั้บการนิเทศติดตามอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
 ๒. ครูและบุคลากรไดรั้บการอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาตนเองใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ อยา่งนอ้ย ๒๐ ชม./ปี 
  ๓. ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหวา่งครู (PLC) 
 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมทีเ่อือ้ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
 ๑. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ และห้องสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๒. โรงเรียนมีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สะอาด น่าอยู ่น่าเรียน เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้  

๑. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทุกกลุ่มงานและเป็นปัจจุบนั 
  ๒. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา 
และเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายและหลากหลายช่องทาง 



มำตรฐำนที ่๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้  
 ๑.ครูทุกคนมีแผนจดัการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตรสถานศึกษาเนน้ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ 
 ๒.ครูทุกคนมีรูปแบบการสอน/เทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  
  ๓.ครูมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความจ าเป็นและตอ้งการ ความช่วยเหลือพิเศษ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อกำรเรียนรู้  
 ๑. ครูทุกคนใชส่ื้อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒. ครูทุกคนผลิตส่ือส าหรับจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งความเหมาะสม ตามศกัยภาพและความแตกต่างของผูเ้รียน 
 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก  
 ๑. ครูทุกคนบริหารจดัการชั้นเรียนดว้ยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 ๒. ครูทุกคนจดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓. ครูทุกคนร่วมกบันกัเรียนก าหนดขอ้ตกลงของห้องเรียน 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพฒันำผู้เรียน  

๑.ครูทุกคนตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนดว้ยเคร่ืองมือ วธีิการและเกณฑก์ารประเมินท่ีมีคุณภาพ 
  ๒.ครูทุกคนน าผลการตรวจสอบและประเมินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน เพื่อน าไปใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพฒันำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ๑. ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพระหวา่งครู(PLC) 
 ๒. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 


