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ค ำน ำ 

 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-
2579 นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดทิศทางของการศึกษา
กลยุทธ์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาท าข้อมูล ใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ และได้น ามาจัดท าแผนงานที่
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  ในระหว่างปีงบประมาณ 2563-
2565 แผนกลยุทธ์ จึงเป็นแผนแม่บทของโรงเรียน อันจะน าโรงเรียนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
 
 
 
                         โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563-2565 
 

 
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   

เมื่อวันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 -
2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565 ในการพัฒนาสถานศึกษา
ได้ 

 
 
 

    ลงชื่อ 
      พระครูไพโรจน์สารคุณ ดร. 

             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
  



แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565                    

สำรบัญ 
 

เรื่อง 
                     หน้า 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน          1 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน        12 
ตอนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์     ๑๖ 

ตอนที่ 4 การก าหนดทิศทางของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์     18 
ตอนที่ 5 แนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ       ๒๒  
ตอนที่ 6 กรอบกลยุทธ์          ๒๔ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21     ๓๓ 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ๓๘ 
โครงการสร้างเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา       ๔๒ 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย      ๔๖ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานท า        ๕๐ 
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล      ๕๕ 
โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพในสถานศึกษา      ๕๙ 
โครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน         ๖๒ 
โครงการยกระดับสมรรถนะครูยุค 4.0        ๖๖ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล      ๗๑ 
โครงการจัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภค       ๗4 

คณะผู้จัดท า 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
     Soontharomettaprachasan School 

รหัสโรงเรียน  1013270190 
รหัส Smis  13012010 
รหัส Obec  270190 
ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2538 
ผู้ก่อตั้ง   พระครู ดร. สุนทรคุณธาดา (Ph.D.) 
สถานที่ตั้ง  73/2 หมู่ 4   ต าบลบ่อเงิน  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 12140 
พื้นที่โรงเรียน              30 ไร่ 
เขตที่ตั้ง   อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 
โทรศัพท์  02-599-4130, 02-599-4305 
โทรสาร   02-599-4130 
Website  www.soontharo.ac.th 
E-mail   soontharomet.1990@gmail.com 
สถานภาพ  สถานศึกษาของรัฐ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
เปิดสอนระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  6  ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน 

  
1.2 ประวัติโรงเรียน 
 

นายเบ็ญจะ พ่ึงเก็บ ศึกษาธิการอ าเภอลาดหลุมแก้ว และ นายณรงค์ ลอยนภา ร่วมกับ นายสมบัติ ศรีสังข์งาม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร ในขณะนั้น มีความเห็นร่วมกันว่าชุมชนใกล้เคียงวัดเจดีย์หอยขาดแคลนสถานศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา บุตรหลานต้องเดินทางไกลพ้ืนที่ซึ่งการคมนาคมไม่สะดวก จึงได้น าเรื่องหารือพระครูสุนทรคุณธาดา 
(หลวงพ่อทองกลึงสุนทโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย ด้วยความเมตตา และเห็นความส าคัญของการศึกษา จึงได้อนุญาตให้
ใช้สถานที่ในบริเวณวัดเจดีย์หอยเป็นที่จัดตั้งโรงเรียน สาขาต าบลบ่อเงิน จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดย ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์ ป้อมสุข ผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน
สาขา ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามอนุมัติให้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2533 และ
วันที่ 8 มีนาคม 2538  นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์" โดยพระครู  ดร.สุนทรคุณธาดา (Ph.D.) มอบที่ดินใน
กรรมสิทธิ์ของท่าน จ านวน 30 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโรงเรียน และมีท่านผู้อ านวยการวิไลวรรณ วรังครัศมิ เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียนคนแรก 
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 1.3 สภาพชุมชนโดยรวม 
เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน  
2  ต าบล  ได้แก่ ต.บ่อเงิน และ ต.ระแหง  
ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  มีประชากร รวมทั้งสิ้น 11,972 คน  แยกเป็น
ชาย  จ านวน 5,872 คน และหญิง จ านวน  6,100 คน  
ลักษณะภูมิประเทศ   
            ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้    ปัจจุบัน
โรงเรียนมีที่ดินจ านวน  30 ไร่ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาครอยต่อระหว่างอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี , อ าเภอไทร
น้อย  จังหวัดนนทบุรี  และอ าเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การคมนาคมขนส่ง    
            ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอลาดหลุมแก้วประมาณ 12 กิโลเมตร ในเขตบริการของโรงเรียนสุนทโรเมตตา
ประชาสรรค์ มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ตัดผ่านโรงเรียน ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีเครือข่ายการ
คมนาคมสะดวกและรวดเร็ว ลาดยาง 4 ช่องทางการจราจร 
การเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  รายได้ของประชากรค่อนข้างต่ า 
การสาธารณสุข 
 ในเขตบริการของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ดังนี้ 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     2 แห่ง 
 -  คลินิกทุกประเภท   3 แห่ง 
บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ 

-  โบราณสถาน    3 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน           2 แห่ง 
-  ศูนย์เยาวชน              1  ศูนย์ 
-  ศูนย์กีฬาประจ าต าบล            -        ศูนย์ 
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แผนที่บริเวณรอบโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถานีไทยคม 

วัดบ่อทอง 

ที่ว่าการอ.ลาดหลุมแก้ว 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

วัดเจดีย์หอย 

ไปอ.บางบัวทอง 

ไปปทุมธานี ไปอ.เสนา ไปอ.ลาดบัวหลวง 

โรงเรียวสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

ไปอ.บางบัวทอง 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร 
จ านวนครูและบุคลากร  

ประเภท ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
ผู้บริหาร - 1 1  

ครูประจ าการ 2 10 12  
พนักงานราชการ - 2 2  

ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ๒ 1 3  
ครูพิเศษ (งบ อบจ.) - 1 ๑  

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1  
ลูกจ้างประจ า 1 - 1  

รวม ๕ 16 21  
 

ที่มา : งานบุคลากร โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 

 
จ านวนครูและบุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ปีการศึกษา 2562 หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ฝ่ายบริหาร  1 1  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้     

2.1 คณิตศาสตร์  2 2  
2.2 ภาษาไทย  2 2 ครูพิเศษ 1 คน 
2.3 สังคมศึกษาฯ 1 2 3  
2.4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 5 5 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 คน 
2.5 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 1 1 2 พนักงานราชการ 1 คน 
2.6 สุขศึกษาพลศึกษา 1 - 1 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 คน 
2.7 ศิลปะ 1 1 2 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 1 คน 
2.8 การงานอาชีพ - 1 1 พนักงานราชการ 1 คน 
2.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - -  

3. สนับสนุนการสอน - - -  
รวม 4 15 19  

 
ที่มา : งานบุคลากร โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 
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จ านวนนักเรียน 

ชั้น ชาย หญิง รวม จ านวนห้อง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ๑๕ ๑๑ ๒๖ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ๑๕ ๙ ๒๔ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ๑๔ ๓ ๑๗ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ๙ ๑๘ ๒๗ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ๘ ๑๓ ๒๑ ๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ๕ ๑ ๖ ๒ 

รวม ๖๖ ๕๕ ๑๒๑ ๙ 
 

ที่มา : งานวิชาการ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 256๓ 

 1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทางการเรียนในแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ผลการเรียน 

ผลการเรียน ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 

๔ ๓๕.๐๑ ๓๕.๖๒ ๓๒.๘๘ ๓๓.๗๒ ๔๑.๖๗ ๓๑.๐๓ 

๓.๕ ๑๐.๙๓ ๑๑.๕๔ ๑๕.๘๕ ๑๕.๒๓ ๑๔.๙๖ ๑๕.๑๖ 

๓ ๑๒.๙๓ ๑๔.๖๙ ๑๖.๓๒ ๒๔.๖๑ ๑๘.๔๘ ๙.๖๕ 

รวม ๕๘.๘๗ ๖๑.๘๕ ๖๕.๐๕ ๗๓.๕๖ ๗๕.๔๗ ๕๕.๘๔ 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖2 

 
ชื่อวิชา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ  

ประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ  

ประเทศ 
ภาษาไทย (๙๑) 45.56 48.29 47.70 54.42 48.08 55.14 
ภาษาอังกฤษ(๙๓) 27.38 30.45 25.27 29.45 29.00 33..25 
คณิตศาสตร์ (๙๔) 20.75 26.30 26.67 30.04 22.17 26.73 
วิทยาศาสตร์ (๙๕) 32.50 32.28 35.27 6.10 30.19 30.07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
67 2.
77

2.
722.

88 2.
93

2.
912.
95

2.
90 2.
93

ม . ต้ น ม . ป ล า ย เ ฉ ลี่ ย ร ว ม

ระ
ดับ

เก
รด
เฉ
ลี่ย
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
 

ชื่อวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ  

ประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับ  

ประเทศ 
ภาษาไทย (๙๑) ๔๑.๑๗ ๔๙.๒๕ ๔๐.๙๖ ๔๗.๓๑ ๓๓.๖๗ ๔๒.๒๑ 
สังคมศึกษา(๙๒) ๓๑.๒๒ ๓๔.๗๐ ๓๐.๖๙ ๓๕.๑๖ ๓๒.๓๓ ๓๕.๗๐ 
ภาษาอังกฤษ(๙๓) ๒๐.๙๗ ๒๘.๓๑ ๒๓.๗๕ ๓๑.๔๑ ๒๔.๑๗ ๒๙.๒๐ 
คณิตศาสตร์ (๙๔) ๑๖.๑๑ ๑๗.๕๙ ๑๙.๒๓ ๓๐.๗๒ ๑๘.๓๓ ๒๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร์ (๙๕) ๒๑.๙๑ ๒๙.๓๗ ๒๔.๒๒ ๓๐.๕๑ ๒๓.๑๗ ๒๙.๒๐ 

 

ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตามเพศและสังกัด 

ข้อมูลการศกึษาต่อ/ประเภทอาชพี จ าแนกตาม
เพศ 

จ าแนกตามเพศ รวม 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
๑. ศึกษาต่อ ม.ปลาย โรงเรียนสุนทโรเมตตา
ประชาสรรค ์

8 33.33 12 50.00 20 83.33 

๒. ศึกษาต่อ ม.ปลาย โรงเรียนอื่น 2 8.33 - - 2 8.33 
๓. ศึกษาต่อ ม.ปลาย โรงเรียนศาสนาอิสลาม - - - - - 0 
๔. ศึกษาต่อสายอาชีพในจังหวัดปทุมธานี 1 4.17 - - 1 4.17 
๕. ศึกษาต่อสายอาชีพในจังหวัดอื่น - - - - 0 0 
๖. กศน. - - - - ๐ 0 
๗. ประกอบอาชีพ - - ๑ 4.17 1 4.17 

รวม ๑1 45.83 ๑3 54.17 24 ๑๐๐ 
ตารางแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตามเพศและสังกัด 
ข้อมูลการศกึษาต่อ/ประเภทอาชพี จ าแนกตาม

เพศ 
จ าแนกตามเพศ รวม 

ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 
๑. ศึกษาต่อปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยปิดของรัฐ - - 1 16.67 1 1๖.๖๗ 
๒. ศึกษาต่อปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยเปดิของรัฐ - - - - ๐ ๐ 
๓. ศึกษาต่อปรญิญาตรมีหาวิทยาลัยเอกชน - - - - ๐ ๐ 
๔. ศึกษาต่อสายอาชีพระดบั ปวส. - - - - 0 0 
๕. ประกอบอาชีพ 5 83.33 - - 5 83.33 

รวม ๕ 83.88 1 16.67 6 ๑๐๐ 
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 1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๓๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๒๖ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๔๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๘.๗๓ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที ่๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ  
ปฎิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๑๕ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                                               ใช่                 ไม่ใช ่
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตวับ่งชี้                              ใช ่                ไม่ใช่    
 ไม่มีตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงด่วน                                 ใช ่                ไม่ใช่                   

 
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                              สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                                
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ข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในด้านผู้เรียน ด้วยการด าเนินงานในโครงการอนามัยโรงเรียน

โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน เพ่ือพัฒนาสุขภาพกายผู้เรียน การด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านตนตรีและศิลปะ                   
ด้านล าตัด ดนตรีไทย การผูกผ้าประดับตกแต่ง จนท าให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ได้ไปสู่ระดับดีมาก เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน สถานศึกษาควรมุ่งด าเนินการป้องกันให้ผู้เรียนปลอดยาเสพติด ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ฝึกเรื่องรักสุขภาพรักการออก าลังกายให้เป็นกิจนิสัยติดตัวตลอดไปส่งเสริมผู้เรียนด้านกีฬาตามความสามรถ
เฉพาะตัวและความสนใจของผู้เรียน จนสามารถพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศได้ ส่งเสริมสุนทรียภาพของผู้เรียนด้านการ
แสดงล าตัด ดนตรีไทย และการผูกผ้าประดับตกแต่งให้เกิดความยั่งยืนและสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษาตลอดไป 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๓ อยู่ในระดับคุณภาพดี 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษาได้มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในด้านผู้เรียนด้วยการด าเนินงานโครงการรักการอ่าน โครงการ

Read Thailand เพ่ือนช่วยเพ่ือน โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย     
(ทวิศึกษา) จนสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้แต่ควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมยิ่งขึ้น
อีก ดังนี้ 

๑. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ ด้วยการจัดท าป้ายชื่อต้นไม้ สัตว์ที่เลี้ยง                  
การจัดท าสวนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แม้ไม่ได้อ่านหนังสือหรือค้นคว้า
ทาง Internet 

๒. ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย เช่น CIPPA ๗ 
ขั้นตอน ทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนั้นควรให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และน ามาอ่านให้ผู้เรียนฟังหน้าเสาธงตอน
เช้า ผู้เรียนทั้งหมดแบ่งกลุ่มเพ่ือสรุป วิเคราะห์ และน าเสนอครูในรูปรายงานสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตัวที่ ๕ อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 

  สถานศึกษาได้มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยการสอนเสริม การซ่อมเสริม การเรียนรู้ผู้เรียน                 
ได้จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นการสอบ Pre O-Net การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง              
(Learning by Doing) จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ แต่ก็สมควรพัฒนา
เพ่ิมขึ้นอีก โดยการจัดให้มีการสอนเสริมตลอดปีการศึกษาทุกชั้นเรียนน าผลการสอนไปปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลาเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์การทางการเรียน  มีการใช้การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไปสู่                    
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ ทุกกิจกรรมที่ผู้เรียนรู้ควรค านึงสิ่งเหล่านี้เสมอคือ กระตุ้นให้นึก                   
ฝึกให้คิด สะกิดให้ปฏิบัติ  ฝึกหัดจนช านาญจัดการอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตัวที่ ๖ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 
สถานที่ได้มีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพครูด้วยการให้ครูทุกคนจัดท าแบบทดสอบผู้เรียนส่งฝ่ายวิชาการ

ตรวจสอบก่อนน าไปทดสอบผู้เรียนทุกรภาคเรียน จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ครูจัดท า
แผนการเรียนรู้และจัดท าบันทึกหลังสอนให้สถานศึกษาตรวจสอบจนสามารถยกคุณภาพประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ สถานศึกษาควรติดตามขยายผลการพัฒนาอบรมครูผู้สอน  การจัดท าและการใช้
แผนการเรียนรู้ประจ าภาคเรียนของครูแต่ละคน การวิเคราะห์มาตรฐานแบบทดสอบ  การนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง   
และน าผลจากการตรวจติดตามมาพัฒนาครูเป็นรายบุคคลโดยอาจให้ครูวางแผนพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนรู้
ก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน นอกจากครูควรน าผลการประเมินผู้เรียนมาวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละคนด้วยการสอนซ่อมเสริมการมอบหมายงานหรือการวิจัยในชั้นเรียน ครูควรน าสื่อนวัตกรรมมาช่วยสอนเพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูประจ าวิชา มีการเรียนการสอนให้ตรงตามแผนการเรียนรู้การวัดประเมินตรงตามจุดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ 
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1.7 โครงสร้างการบริหารงาน 

  
นางสาวรัตนวดี  โมรากุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณและงานบุคคล 

นายสราวุทธ  สินธุโร       หัวหน้ากลุ่ม 
นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ์        ผู้ช่วย 
นางสาวธันย์ชนก  จักษุกิจ    ผู้ช่วย 
นางสาวภัทรวดี ฝ่ายอุประ    ผู้ช่วย 

นายธนัญชัย ตรีธัญญา        ผู้ช่วย 

นางบุญเสมอ ปิตินานนท์    หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวพัชรินทร์  อัฐนาค   ผู้ช่วย 
นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง      ผู้ช่วย       
นายบุญส่ง  สนใจยิ่ง          ผู้ช่วย 
นางมนัสนันท์  แสงนาค      ผู้ช่วย 
นางสาววรวลัญช์ จ ารูญหิน  ผู้ช่วย 

การบริหารงานกิจการนักเรยีน 

นางแววตา  คลังหิรัญ   หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวช่อทิพย์  พิมพ์สอน   ผู้ช่วย 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา 

การบริหารทั่วไป 

นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่ม 
นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา    ผู้ช่วย 
นายเกษม  มิตรน้อย  ผู้ช่วย 
นางสาวณิชกานต์  โฉมเฉิด   ผู้ช่วย 
นางสาวศิรกานต์  พันธมาศ  ผู้ช่วย 
นางสาวจิรัติพร  เอี่ยมมิ   ผู้ช่วย 
นางวรรณภา แสนยะบุตร   ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑.  การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๒.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๓.  การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 
๔.  การวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 
๕.  การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 
๖.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๗.  การนิเทศการศกึษา 
๘.  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกึษา 
๙.  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน 
๑๐.  การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
๑๑.  การส่งเสรมิและสนับสนนุงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศกึษา 
๑๒. การรับนกัเรียน 
๑๓. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๔. งานแนะแนว 
๑๕.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. งานวิชาการอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

๑.การด าเนนิงานธุรการ 
๒. งานเลขานกุารคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
๓.งานพัฒนาระบบและเครอืข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
๔. การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศกึษา 
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖. การส่งเสรมิ สนับสนุนดา้น 
๗. วิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และบริหารทั่วไป 
๘. การจัดสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม 
๙. การส่งเสรมิและประสานงาน
การศกึษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
๑๐. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
๑๑. การส่งเสรมิ สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องคก์รหนว่ยงานและสถาบัน 
สังคมอื่นที่จดัการศึกษา 
๑๒. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศกึษาและหน่วยงานอื่น 
๑๓. งานบริการสาธารณะ 
๑๔. งานประชาสัมพันธ ์
๑๕. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 

๑. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
๒. งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
๓. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๔. งานกจิกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
๕. งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๖. ทนุการศึกษา 
๗. งานกจิการนกัเรียนอืน่ๆ ที่
สถานศกึษาก าหนด 
 
 
 

๑. การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
๒. การจัดสรรงบประมาณ 
๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล 
และรายงานผลการใช้เงนิและผลการ
ด าเนนิงาน 
๔. การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อ
การศกึษา 
๕. การบริหารการเงิน 
๖. การบริหารบัญช ี
๗. การบริหารพัสดแุละสนิทรัพย์ 
๘.งานงบประมาณอืน่ ๆ ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
๙. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
๑๐. การสรรหาและการบรรจแุต่งตั้ง 
๑๑. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
๑๒.วินัยและการรักษาวนิัย 
๑๓. การออกจากราชการ 
๑๔. การจัดระบบควบคุมภายใน 
๑๕. งานยานพาหนะ 
๑๖. เปิด-ปิด อาคารเรียน ๑ เปิดเวลา 
๐๖.๐๐ น. ปิด ๑๘.๐๐ น. 
๑๗. งานท าความสะอาดอาคารเรียน ๑ 
และระเบียงอาคารเรียน ๑ 
๑๘. พนักงานขับรถของโรงเรียน 
๑๙. งานความสะอาดห้องน้ าครูชาย-หญิง 
๒๐.งานบุคคลอื่น ๆ ที่สถานศึกษาก าหนด 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
 

ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural) 

โอกาส อุปสรรค 
๑.ความปรองดองความสามัคคีระหว่าง ๒ ศาสนา 
๒.มีวิทยากรเกี่ยวกับศาสนาและกิจกรรมทางศาสนา 
๓.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาซึ่งเอ้ือต่อ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น วัฒนธรรมชาวมอญ 
๔.ชุมชนเป็นสังคมเกษตรกรรมเหมาะแก่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 
๕.ชุมชนให้การสนับสนุนด้านวิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๖.ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรส่วนท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

๑.ความหนาแน่นของประชากรในเขตพ้ืนที่บริการเบา
บาง 
๒.โรงเรียนอยู่เขตพ้ืนที่ชุมชนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ
ยาเสพติด 
๓.ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา มีค่านิยม
และปลูกฝังให้บุตรเข้าสู่วัยแรงงาน รวมทั้งค่านิยมด้าน
การศึกษาของชาวมุสลิมส่งเสริมให้เรียนด้านศาสนา  
๔.ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีสถาบันการศึกษาให้เลือก
หลากหลายและผู้ปกครองมีค่านิยมที่จะส่งบุตรหลาน
ไปเรียนสถาบันที่มีชื่อเสียง 
๕.ชุมชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน 
๖.เป็นสังคมที่อยู่ปริมณฑลชานเมืองจึงมีความแตกต่าง
หลากหลายมิติ เช่น ความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิต 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส อุปสรรค 

๑.ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
เพียงพอ 
๒.ได้รับโอกาสในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยี 
๓.หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนในการยืมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
๔.สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว 
๕.มีการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือรองรับการท างานให้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๑.การบริการด้านเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ 
๒.ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ 
๓.ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีปัญหาบ่อยครั้ง 
๔.ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ก้าวทันต่อเทคโนโลยีท าให้ขาด
การดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด 
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ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
โอกาส อุปสรรค 

๑.ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใกล้เคียงสนับสนุนช่วยเหลือ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒.หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนทางด้านทุนทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 
๓.ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

๑.ผู้ปกครองในชุมชนมีรายได้น้อยไม่เอ้ือต่อการสนับสนุน
ทางด้านทุนทรัพย์ในการจัดการศึกษา 
๒.สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าของประเทศท าให้ผู้เรียนเข้าสู่
วัยแรงงานค่อนข้างเร็ว 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)  
โอกาส อุปสรรค 

๑.ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องความ
ปลอดภัยและความประพฤติจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ทหาร 
๒.นโยบายการจัดการศึกษาเอ้ือต่อผู้มีรายได้น้อยให้มี
โอกาสเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๑.โรงเรียนไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทางการเมือง 
๒.ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายด้านอบายมุขต่างๆ ได้ดี
พอท าให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย 
๓.ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.การศึกษาจึง
ท าให้นักเรียนบางคนออกกลางคัน 
๔.ชุมชนขาดความเข้มงวดเรื่องกฎหมายจราจรท าให้
ผู้เรียนขาดความปลอดภัยในการเดินทาง 
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ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2S-4M) 
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

 
โครงสร้าง (Structure) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.โรงเรียนมีนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนชัดเจน 
๒.โรงเรียนมีการจัดการระบบบริหารจัดการที่เข้ากับ
บริบทของโรงเรียน 
๓.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง ครอบคลุมทั่วถึง 
๔.มีโครงสร้างในการบริหารงานอย่างชัดเจน 
๕.มีหลักสูตรที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ตามความ
สนใจของผู้เรียน 

๑.มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารและครูผู้สอนบ่อยๆ ท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 
 

ระบบบริการ(Services) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.โรงเรียนให้การต้อนรับ และดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ
เป็นอย่างดี 
๒.ครูดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงจึงท าให้ได้รับการแก้ปัญหา
ได้ทันท่วงที 
๓.โรงเรียนให้บริการด้านสวัสดิการกับนักเรียนเป็นอย่างดี 
เช่น การให้บริการอาหารกลางวัน บริการรถรับ-ส่ง และ
ทุนการศึกษา 
๔.บริการการศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

๑.บุคลากรที่เข้ามาใหม่ยังไม่เข้าใจระบบการบริการของ
โรงเรียน 
๒.ระบบการบริการบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพที่ดี เช่น 
ห้องน้ า น้ าดื่ม  

บุคลากร(Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.บุคลากรมีความรู้ และมีความสามารถในการท างานได้
อย่างหลากหลาย 
๒.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
๓.มีจ านวนบุคลากรครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๔.บุคลากรมีความเสียสละทุ่มเทในการท างาน 
๕.ผู้บริหารมีความเข้มงวด และก ากับติดตามอยู่เสมอ 
๖.บุคลากรปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด 
๗.บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอกและเต็ม
ใจให้บริการ 

๑.บุคลากรท างานเฉพาะหน้าที่ลืมมองภาพรวมของ
องค์กร 
๒.บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
งาน 
๓.บุคลากรทางการศึกษาขาดประสบการณ์ในการบริหาร
หรือการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากการย้ายสับเปลี่ยน 
๔.ครูบางส่วนขาดความเข้าใจในระบบงานและการดูแล
นักเรียน 
๕.บุคลากรบางส่วนไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองและมีความ
รับผิดชอบน้อย 
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๘.บุคลากรให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 

การเงิน (Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.มีบุคลากรท าหน้าที่ด้านการเงินครบต าแหน่ง 
๒.มีการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดอย่าง
คุ้มค่า 
๓.การบริหารจัดการด้านการเงินเป็นระบบโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 
๔.มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
๕.มีการวางแผนงานโครงการรองรับการใช้เงิน 

๑.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐจ านวนน้อย 
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านการเงิน 
 

วัสดุและอุปกรณ์ (Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.มีการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ 
๒.มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับงาน 
๓.มีบุคลากรรับผิดชอบในการควบคุมดูแลวัสดุและ
อุปกรณ์ 
๔.มีหน่วยงานภายนอกมาให้การสนับสนุน เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเกษตร และเก้าอ้ี 

๑.ขาดการก ากับติดตามของผู้รับผิดชอบและผู้เบิกวัสดุ
อุปกรณ์ท าให้วัสดุอุปกรณ์บางส่วนสูญหาย 
๒.ขาดการบ ารุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 
๓.วัสดุและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น 
เครื่องปริ้นเตอร์ เมาส์ เครื่องเคลือบบัตร  
 

การบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
๒.มีระบบการก ากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๓.การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่นตามสภาพ 

๑.ขาดการประชุมวางแผนร่วมกันอย่างชัดเจน 
๒.ความต่อเนื่องและความแตกต่างด้านนโยบายของ
ผู้บริหารแต่ละคนแตกต่างกันออกไป 

 
จากการประเมินสถานภาพสถานศึกษา โดยใช้ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า สถานศึกษาตกอยู่ในสถานะ

วัวแม่ลูกอ่อน (Cows) นั่นคือสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพภายในเป็นจุดแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งต้อง
รักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึง 
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ตอนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทย     
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.2 มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.3 มีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.5 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.7 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.8 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  มีความพร้อมในการศึกษาต่อและเจตคติที่ดีต่อการศึกษา 
และวิชาชีพ       
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 การมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด         
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒.๒ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข           
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย                           
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย    
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.5 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม               
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
  ตัวบ่งขี้ท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน    
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ     

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ    

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การความรู้       
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้    
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนเพ่ือพัฒนาและก าลังพัฒนาการจัด 
 การเรียนรู้   
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ตอนที่ 4 การก าหนดทิศทางของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
            โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก  รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวนทั้งสิ้น 6 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 12๑ คน จ านวนครูและบุคลากร 21 คน รวม
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนยังสถานศึกษาใกล้บ้านและโรงเรียน             
สุนทโรเมตตาประชาสรรค์  ได้ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาต้นแบบ  (Good Practice)  ที่น าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี 2551  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล MOE award ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2557 ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ าปี 2558 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒  จากโครงการ
ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ ๒ โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น และได้รับรางวัล
โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2562  
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560–2564 สนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนองต่อกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  2560 สนองต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 4  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน  

สร้างคุณธรรม น าความรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  

S.M.P 
S = Sufficiency  ความพอเพียง 
M = Moral            ศีลธรรม 
P = Patience        ความอดทน 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

 กตัญญู ซื่อสัตย์ พอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ รับผิดชอบต่ออุดมการณ์คุณธรรม 
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ค่านิยมองค์กร 
 มุ่งเน้นความเป็นเลิศของนักเรียน 
 เพียรน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มุ่งสู่มาตรฐานสากล  
2. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น  
4. ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร รักษ์ความเป็นไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
6. สร้างความเข็มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาบุคลากรครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่

หลากหลายให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

 
เป้าประสงค์ (Corporate Objectives) 

1. ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมจริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียน 
4. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2563-2565 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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กรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  
มีคุณลักษณะที่ พึ งประสงค์ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และสมรรถนะของผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และ
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3.ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี สุขนิสัย
สุ ข ภ า พ ก า ย   สุ ข ภ า พ จิ ต                    
มี สุ น ท รี ย ภ า พ แ ล ะ เ ป็ น ผู้ มี
บุคลิกภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพ
ติด 

3. โครงการสร้างเสริมสุขภาพภายใน
สถานศึกษา 

4. สร้างจิตส านักของความเป็น
ไทย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสผู้เรียนเข้าถึง
การบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ของนั ก เ รี ยน  ให้ สอดคล้ อ งกับ
วัฒนธรรมและความต้องการของ
ชุมชน 

๕. ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน และชุมชน 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงาน
ท า 
6. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
7. โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
อาชีพในสถานศึกษา 

๖. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

8. โครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

 

๗ . ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะการใช้
เทคโนโลยี  เ พ่ือการแสวงหา
ความรู้ การจัดการ และรักการ
ท างาน 

9. โครงการยกระดับสมรรถนะครูยุค 
4.0 
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กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการ 
๘. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถเรียนรู้
ตามศักยภาพของตนเอง 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  
 

๙.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

10. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
11. งานจัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภค 
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ตอนที่ 5 แนวคิดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์กรแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ได้ใช้กระบวนการบริหารโดยใช้รูปแบบองค์กรแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์

พระราชา ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  Plan: การวางแผน  มีการส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง 
 ขั้นที่ 2  Do: การลงมือปฏิบัติ มีการก าหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา และวางแผนโครงการกิจกรรมตาม
องค์กรแห่งความสุข 8 ประการ คือ 
  Happy  Body  มีสุขภาพด ี
  Happy Heart  มีน้ าใจงาม 
  Happy Relax  รู้จักผ่อนคลาย 
  Happy Brain  รู้จักหาความรู้ 
  Happy Soul  สงบจิต 
  Happy Money  ปลอดหนี้ 
  Happy Family  รักและดูแลครอบครัว 
  Happy Society  รักและดูแลสังคม 
 ขั้นที่ 3 Check: การตรวจสอบ มีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียน 
 ขั้นที่ 4 Action: การปรับปรุงแก้ไข มีการน าผลการปฏิบัติมาแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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24 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565  

ตอนที่ 6 กรอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1  พั ฒ น า
คุณภาพผู้ เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน 
แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก
ป รั ชญ า ขอ ง เ ศ รษฐกิ จ
พอเพียง 
 

1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ
สมรรถนะของผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ 

1. โ คร งการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
เขียน สื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
3. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
คํานวณตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
4 ร้อยละของนัก เรี ยนมีความสามารถในการ
วิ เคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
5.ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป   
6. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดี
เลิศขึ้นไปะ  
7.ร้อยละของนักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป   
8. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐาน และ
เจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพ 
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นางสาวธันย์ชนก 
จักษุกิจ 



 

25 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565  

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

 2. ส่งเสริมใหผู้้เรียนรู้
รักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โดยยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการส่งเสริมการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม
แนวทา งของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้ อยละของนัก เ รี ยนรู้ คุณค่ า  ร่ วมอนุ รั กษ์  
ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม   
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าและน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจําวัน  
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นางบุญเสมอ        
ปิตินานนท์ 

 3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุข
นิ สั ย สุ ข ภ า พ ก า ย
สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพ
และเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่
ดี ปลอดจากสารเสพติด 

3. โครงการสร้างเสริม
สุ ข ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

1.ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม  

84 88 92 96 นางสาวจิรนันท์ 
ใยเพ็ง 

 4. ป ลู ก ฝั ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้ เ รี ย น  แ ล ะ ส ร้ า ง จิ ต
สํานักของความเป็นไทย  

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นไทย 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมลีักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด ในระดบัยอดเยี่ยม  
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมพหุ
วัฒนธรรมอย่างมีความสุข  
3. ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีวามภมูิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ในระดับดีเลิศ  
4. ร้อยละของนักเรียนท่ียอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย ในระดับยอด
เยี่ยม  
5. ร้อยละของครูจดัทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
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26 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565  

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

กลยุทธ์ที่  2 เพิ่มโอกาส
ผู้ เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และความต้ องการของ
ชุมชน 

5. ส่งเสริมให้มีการจัด
หลักสูตรการเรียนการ
ส อ น  ที่ ห ล า ก ห ล า ย 
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน 

5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรเพื่อการมีงาน
ทํา 
6. โครงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และแหล่ ง
เรียนรู้ยุคดิจิทัล 
7. โ ค ร ง ก า รส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาพัฒนาอาชีพใน
สถานศึกษา 

1.ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดี  
2. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในระดับดี  
3. ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
แหล่งเรียนรู้ในระดับดี  
4. ร้อยละของครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูจัดทําสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย
ในช้ันเรียน  
6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อ
ดําเนินงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
7.มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. กําหนดเป้าหมาย และจัดทําเล่มหลักสูตรของ
โรงเรียนอย่างชัดเจนท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
9. ร้อยละของครูมีการจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งรายวิชาหลัก และรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ตอบสนองศักยภาพและความต้องการของนักเรียน  
10. ร้อยละของครูมีการวิเคราะหห์ลักสตูรและจัดทาํ
โครงการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน  
11. ร้อยละของครูที่มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย  
12. ร้อยละของครูมีการวิ เคราะห์ผู้ เ รี ยนเป็น
รายบุคคลโดยศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล (SDQ)  ผลการ
เรียนปีก่อนหน้าและข้อมูลการส่งต่อนักเรียน   
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นายสราวุทธ 
สินธุโร 

 



 

27 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565  

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

13.ร้อยละของครูมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู้ที่มเีทคนิคการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย จดัทําบันทึกผลการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อใช้ในการจัดการเรียนรูค้รั้งต่อไป  
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 6. ส่ ง เ ส ริ ม ก า รส ร้ า ง
เครือข่ายการเรียนรู้ การ
มีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

8. โครงการสานสัมพันธ์
สู่ชุมชน 

1. จัดทําเครือข่ายการเรยีนรู้ร่วมกับโรงเรยีน 
หน่วยงาน และองค์กรภายนอก 
2. มีการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือ
หน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษาร่วมมือกับ สถานศึกษา 
และ  สนับสนุนงานบริการวิชาการ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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นางแววตา           
คลังหิรัญ 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  3 พั ฒ น า
คุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 

7. ส่ ง เ ส ริ ม ให้ ค รู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อการแสวงหาความรู้ 
การจัดการ และรักการ
ทํางาน 
๘. จัดกระบวนการเรยีนรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ต า ม
ศักยภาพของตนเอง 

9. โ คร งการยกระดับ
สมรรถนะครูยุค 4.0 

1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและบุคลากรระยะ  
3-5 ปี 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มแีผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan)  
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่มกีารพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
4. ร้อยละของครูและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 
Professional Learning Community)  
5. ร้อยละของครูและบุคลากรได้รบัโล่ รางวัล และ
เกียรติบตัร เพื่อเชิดชูเกยีรติในการพัฒนาผู้เรียน
ระดับต่าง ๆ 
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นางบุญเสมอ        
ปิตินานนท์ 



 

28 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565  

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

6. ร้อยละของครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ.
2556 ทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้รบัการบริการ จรรยาบรรณ
ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม  
7.ร้อยละของครูที่มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
8. ร้อยละของครูที่มีการเข้าร่วมนําเสนอผลแนวการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
โรงเรียน  
9. ร้อยละของครูมีการนําผลการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ไปใช้ในการพัฒนา การจัดการเรยีนรู้ของนักเรียน ใน
รูปงานวิจัยของครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best-
Practice)  
 

 
100 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

 

 
100 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
100 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
100 

 
 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ  
 

9.พัฒนาระบบประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา 

10. โ ค ร ง ก า ร พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 

1. มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้
ข้อมูลตามสภาพจริง 
2. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
โดยมีจุดเน้นในด้านคุณภาพของผู้เรียน 
3. มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. มีการกําหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน  โครงการ / 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

5. มีการกําหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการของ
สถานศึกษา 
6. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้
บุคลากรและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 
8. มีการกําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
กิจกรรม/โครงการ 
9. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
หรือแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ 
3-5 ปีท่ีมีการกําหนดวสิัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย 
และกลยุทธ์หรือแผนงาน โครงการหลักในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
10. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเผยแพร่ใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและนําสู่การ
ปฏิบัต ิ
11. ประชุมช้ีแจงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
12. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

13.  มีแผนปฏิบัติการประจํ าปีที่ มี โครงการ / 
กิจกรรมที่รองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
14.  กําหนดบทบาทหน้าที่ของครู  บุคลากรใน
สถานศึกษาและผู้เรียนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
15.จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 
16. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีที่ชัดเจน 
17. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจาํปี
ให้ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
18. ได้รับความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
19. จัดระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 
20. ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 
21. สรุปรายงานผลความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
22. มีระบบ / กลไก หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
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กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

การขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
23. มีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดํา เนินงานการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
24.  มี ร ายงานประจํ าปี  หรื อรายงานผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีที่สะท้อน
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
วิสัยทัศน์เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
25. มีรายงานผลความสําเร็จคุณภาพของผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมมี
คุณภาพในระดับดีมาก 
26. มีเหรียญ โล่ รางวัล เกียรติบัตรที่เชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษาในระดับเขต / ระดับภาค   
27. มีเหรียญ โล่ รางวัล เกียรติบัตรที่เชิดชูเกียรติ
ของสถานศึกษาในระดับชาติ  
28. มีรายงานผลความพึงพอใจต่อระบบบริหารของ
ผู้เกี่ยวข้องในระดับดีมาก 
29.  มีการขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยระบบ
คุณภาพ 
30. กําหนดผู้รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
31.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่   
ครอบคลุม  เป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและ
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กลยุทธ์ระดับโรงเรียน กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ข้อมูล 
ปีฐาน 

(Baseline) 

ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

การให้บริการ / การเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
32. มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน ครู  และผู้บริหาร
เป็นรายบุคคลถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
33. มีข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินผลคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
34. นําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
35. ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี  21 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 1.1 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7, 8 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันย์ชนก  จักษุกิจ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ                
ตามกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช “ให้ครูรักเด็กและเน้นคุณค่า                  
ของความสามัคคี และยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น”  การจัดการศึกษาจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพที่พึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มีทักษะชีวิตและมี
ความสามารถทางเทคโนโลยี โรงเรียนเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลก ครูแลบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความสนใจ มีเป้าหมายในหมายการพัฒนา  การจัดการศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ พบว่า ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ยังคงต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนเป็นภารกิจที่
ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตาม
เกณฑ์เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน 
 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จึงจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่  
21 เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่  21 
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3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน สื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 73-77 
2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 40-60 
3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 40-60 
4) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80-90 
5) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  อยู่ในระดับดี ร้อยละ 40-50 
6) นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป ร้อยละ 

75-85 
7) นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 66-71 
8) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ ร้อยละ 86-92 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้และมีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสนุกคิด สนุกท า คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูธันย์ชนก 

2 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเกมกระดาน A-Math ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจิรนันท์ 

3 กิจกรรมสะเต็มศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ครูมนัสนันท์ 

4 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ครูพัชรินทร์ 

5 กิจกรรมพัฒนาทักษะโปรแกรมไมโครคอนโทรเลอร์ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูณิชกานต์ 

6 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1-2 
ครูศิรกานต์ 
ครูจินตรา 

7 ห้องสมุดมีชีวิต ภาคเรียนที่ 1-2 
ครูศิรกานต์ 
ครูจินตรา 

8 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1-2 
ครูศรุติงศ์ 
ครูช่อทิพย์ 

9 กิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูศรุติงศ์ 

10 กิจกรรม We need to talk ภาคเรียนที่ 1-2 ครูศรุติงศ์ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

11 การเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1-2 ครูช่อทิพย์ 

12 
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่ 1-2 ครูแววตา 

13 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูวรรณเฉลิม 

14 กิจกรรมเรียนรวม (SET) ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจิรนันท์ 

15 การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจิรนันท์ 

16 กิจกรรมโครงงานคณิตศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ครูธันย์ชนก 

17 วันคริสมาสต์ ภาคเรียนที่ 2 ครูช่อทิพย์ 

18 English Camp ภาคเรียนที่ 2 ครูช่อทิพย์ 

19 ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ครูภัทรวดี 

20 ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ครูภัทรวดี 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  
 

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 
 



แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565                   36 
 

3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
       1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน 
สื่อสารภาษาไทย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 73-77 
       2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน 
สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
40-60 
       3) นั ก เ รี ยนมี ความสามารถในการคิด
ค านวณตามเกณฑ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
40-60 
       4) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 80-90 
       5) นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  อยู่ในระดับดี ร้อยละ 40-50 

 
1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ และ
สมรรถนะด้านต่าง ๆ ตาม
ตัวชี้วัด 
 

 
1.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แบบประเมินสมรรถนะ
ด้านต่าง ๆ ตามตัวชี้วัด 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
       6) นั ก เ รี ยนมี ค ว ามสามารถ ในการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับดี
เลิศขึ้นไป ร้อยละ 75-85 
       7) นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
66-71 
       8) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่อวิชาชีพ ร้อยละ 86-92 
เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเอง
ทั้งด้านความรู้และมีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2) ผู้เรียนเกิดสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่  21 ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
3) มีการด าเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้เสนอโครงการ 
                               (นางสาวธันย์ชนก  จักษุกิจ) 
                               ครผูู้ช่วย 

 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายสราวุทธ  สินธุโร) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 
ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 1.2 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7, 8 
สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเดน็พิจาณา :  ข้อที่ 1, 4  
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญเสมอ ปิตินานนท์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางโดยยึดหลัก ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการ
ตัดสินใจ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
ทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ เป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มาตรา ๒๒ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุนคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ และมาตรา ๒๔ ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ 
อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ  

โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑-๖ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียน ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  
รองลงมาได้แก่ รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  รายได้ของประชากรค่อนข้างต่ า ผู้ปกครองของนักเรียนไม่มีปัจจัยในการสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ได้เล็งเห็นความส าคัญของศาสตร์
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พระราชา ซึ่งศาสตร์พระราชา หมายถึง แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์
ไกล และเน้นความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน โดยศาสตร์พระราชาครอบคลุม 
๑๓ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การสารณสุข สวัสดิการ
สังคม การศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านนวัตกรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนสุนทรเมตตาประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรม และตระหนัก
ถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น และเป็นการบูรณาการศาสตร์พระราชา
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดท าแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการจัดท ากิจกรรมมีลักษณะเป็นหน่วยบูรณาการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เป็นธรรมชาติ และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยยึดศาสตร์พระราชามาเชื่อมโยงกับเนื้อหา
และทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๕ ฐานการเรียนรู้ คือ ๑. นวัตกรรมการปลูกพืช  ๒. การประมง
ในพ้ืนที่จ ากัด  ๓. นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก  ๔. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ ๕. จุลินทรีย์ชีวภาพเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85-95 
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 85-95 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้และมีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมยุวเกษตรกรและชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1-2 
ครบูุญเสมอ 
ครูสราวุทธ 

2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร SMP ตามรอยศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ 1-2 ครวูรวลัญช ์

 



แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565                   40 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  
 

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

๒) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

๓) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body)  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  
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9. ประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนรู้คุณค่า ร่วม

อนุรักษ์ ทรัพยากร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85-95 

2. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 85-95 
เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้
และมีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 

 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและ
ประเมินกิจกรรม 
 

 
1.แบบประเมินพฤติกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
2) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้เสนอโครงการ 
                                (นางบุญเสมอ ปิตินานนท์) 
                         ครูช านาญการพิเศษ 

 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายสราวุทธ  สินธุโร) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 1.2 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 5 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกษม มิตรน้อย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

สุขภาพเป็นรากฐานส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทุกด้านของชีวิต โดยที่ “สุขภาพ หมายถึง ภาวะ
ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาและทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” ค าว่า “ปัญญา” 
มีความหมายว่า “ความรู้ทั่ว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่วความมีประโยชน์และ
ความมีโทษ ซึ่งน าไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่” (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2550) 
โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ ปกครอง 
บุคลากรสาธารณสุข และสมาชิกอ่ืนในชุมชน รวมทั้งต้องก าหนดแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษาให้ชัดเจน 
โดยทบทวนแนวคิดการด าเนินงานอนามัยโรงเรียน  โรงเรียนจึงได้ท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือ
เป็นการสร้างภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดีให้กับนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดีของนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นกัเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี ร้อยละ 88-96 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การตรวจสุขภาพประจ าปี ภาคเรียนที่ 1-2 ครูเกษม 

2 พิชิตอ้วน พิทักษ์พุง ภาคเรียนที่ 1-2 ครูเกษม 

3 กีฬาสี ภาคเรียนที่ 2 ครูเกษม 

4 ส่งเสริมความสามารถทางกีฬาร่วมกับการแข่งขันภายนอก ภาคเรียนที่ 1-2 ครูเกษม 

5 งานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ครูวรรณภา 

6 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ครูมนัสนันท์ 

7 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครูวรรณภา 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

๒) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

๓) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
       นักเรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี ร้อยละ 
88-96 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพทางด้านร่างกาย และ
จิตใจสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 
1. ทดสอบสมรรถนะทาง
ร่างกาย 
2. ชั่งน้ าหนักส่วนสูง 
3. ประเมินสุขภาพจิต 
 

 
1.แบบทดสอบสมรรถนะ
ทางร่างกาย 
2. ประเมินสุขภาพทางจิต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

นกัเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมท่ีดี 
 
 

ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นายเกษม มิตรน้อย) 
                            ครอัูตราจ้าง 

 
 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                            (นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นายสราวุทธ  สินธุโร) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทย 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 1.2 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 1-5 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแววตา คลังหิรัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบันการฝึกฝนและเพ่ิมพูนให้ผุ้เรียนเป็นคนดี  
เป็นคนเก่ง  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนได้เห็นคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รักสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ปฏิบัติตนมีคุณธรรมน า
ชีวิตอย่างสงบสุข 
 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
2) เพ่ือพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) เพ่ือให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจและร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 
5) เพ่ือสืบสานเพลงพื้นบ้านล าตัดไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา 
6) เพ่ือประดิษฐ์ท่าร าเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 88-96 
2. นักเรียนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ร้อยละ 75-85 
3. นักเรียนที่มคีวามภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับดีเลิศ ร้อยละ 70-80 
4. นักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 84-88 
5. ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 
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เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภาคเรียนที่ 1-2 ครแูววตา 

2 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ครูแววตา 

3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดยาเสพติด ภาคเรียนที่ 2 ครูแววตา 

4 กิจกรรมวันส าคัญ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูศิรกานต์ 

5 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 2 ครูภัทรวดี 

6 กิจกรรมดนตรีสัญจร ภาคเรียนที่ 1-2 ครูธนัญชัย 

7 กิจกรรมการแสดงชุดนาฏลีลาสุนทโร ภาคเรียนที่ 1-2 ครูบุญเสมอ 

8 กิจกรรมล าตัดพลัดถิ่น ภาคเรียนที่ 1-2 ครูบุญเสมอ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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 ๓) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนที่มีลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 
88-96 

2. นักเรียนที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 
ร้อยละ 75-85 

3. นักเรียนที่มคีวามภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย ใน
ระดับดีเลิศ ร้อยละ 70-80 

4. นักเรียนที่ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย ในระดับยอด
เยี่ยม ร้อยละ 84-88 

5. ครูจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 

 
1. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 
2. ประเมินพฤติกรรมการ
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
3. ประเมินพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
4. ประเมินพฤติกรรมการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่าง 
5. ประเมินจากแบบบันทึกการ
จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

 
1. แบบประเมินพฤติกรรม
ต่าง ๆ 
2. แบบบันทึกการจัดท า
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นไทย อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. นักเรียนมีลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2. นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข  
3. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
4. นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย  
5. ครูสามารถจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 

 
ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้เสนอโครงการ 

                                   (นางแววตา  คลังหิรัญ) 
                         ครชู านาญการพิเศษ 

 
 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                      (นายสราวุทธ  สินธุโร) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานท า 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 3 
สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 3 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 1-5 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติที่ต้องการให้หลักสูตรช่วยพัฒนาบุคคลต่าง ๆ ให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน 
นอกจากนี้หลักสูตรยังช่วยท าให้บุคคลต่าง ๆ สามารถก าหนดแนวทางในการประกอบอาชีพตามความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง เพ่ือบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนา
ประเทศชาติไปสู่ความเจริญในทุก ๆ ด้าน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ได้ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายเส้นทางการศึกษาเพ่ือการมีงาน โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมแนะ
แนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) 
รวมถึงการด าเนินพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการมีงานท า เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต 
         
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
2. เพ่ือพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดี ร้อยละ 90-94 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับดี ร้อยละ 90-94 
3. ครูมีการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งรายวิชาหลัก และรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนองศักยภาพ

และความต้องการของนักเรียน ร้อยละ 89-92 
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4. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าโครงการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 89-92 
5. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ร้อยละ 89-92 
6. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล (SDQ) ผลการเรียนปีก่อนหน้าและข้อมูล

การส่งต่อนักเรียน ร้อยละ 89-92 

7. ครูมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย จัดท าบันทึกผลการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป ร้อยละ 89-92 

เชิงคุณภาพ 
หลักสูตรของสถานศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมหลักสูตรทวิศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครศูรุติวงศ์ 

2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1-2 ครภูัทรวดี 

3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครูศรุติวงศ์ 

4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1-2 ครภูัทรวดี 

5 กิจกรรมกองทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครูศรุติวงศ์ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  
 

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 
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2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับดี ร้อยละ 90-94 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในระดับดี ร้อยละ 90-
94 
3. ครูมีการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งรายวิชาหลัก และ
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบสนอง
ศักยภาพและความต้องการของ
นักเรียน ร้อยละ 89-92 

 
1. ประเมินความพึงพอใจ 
2. ประเมินการจัดท า
หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ และการจัดการ
เรียนรู้ของครู 

 
1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2. แบบประเมินพฤติกรรม
ต่าง ๆ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
4. ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและ
จัดท าโครงการสอนในรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 89-92 
5. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย  ร้อยละ 
89-92 
6. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลโดยศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 
(SDQ)  ผลการเรียนปีก่อนหน้าและ
ข้อมูลการส่งต่อนักเรียน  ร้อยละ 89-
92 
7. ครูมีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย จัดท าบันทึกผลการจัดการ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ครั้ง
ต่อไป ร้อยละ 89-92 
เชิงคุณภาพ 
      หลักสูตรของสถานศึกษาและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความทันสมัย
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์มีความหลากหลาย และเหมาะสมกับนักเรียน 
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมีความหลากหลาย และ
เหมาะสมกับนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้เสนอโครงการ 

                                   (นายศรุติวงศ์ ลาภวงศ์) 
                                    คร ู
 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายสราวุทธ  สินธุโร) 

               หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 5 
   สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 3 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 2 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 5 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ์ และนายสราวุทธ สินธุโร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ที่สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกอนาคตได้เร็วเท่าไร ย่อมมีความได้เปรียบมากเท่านั้น การมีพ้ืนฐาน
การศึกษาและนวัตกรรมการศึกษาที่ดี ถือเป็นกุญแจส าคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของประเทศในยุค
ดิจิทัลนี้ 
 ด้วยโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 อาคาร สถานที่และ
บริเวณอาคารเรียน  สิ่งอ านวยความสะดวก ไฟฟ้า ประปา  มีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ตลอดเวลา  พร้อมที่จะอ านวยความสะดวกและน่าอยู่น่าใช้ เกิดความสะดวกความสบายใจในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวได้ในยุคดิจิทัล โรงเรียนสุนทโรเมตตา
ประชาสรรค์จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัลขึ้น เพ่ือพัฒนาแหล่งสื่อ นวัตกรรม และ
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
         
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีสภาพใช้การได้ตลอดเวลา 
2) เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ในระดับดี ร้อยละ 90-94 
2. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ร้อยละ 80-90 
3. ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 100 
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เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจินตรา 

2 กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจินตรา 

3 กิจกรรม 5ส. ภาคเรียนที่ 1-2 ครูวรรณเฉลิม 

4 กิจกรรมพัฒนาห้องโสตทัศนอุปกรณ์ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูณิชกานต์ 

5 กิจกรรมพัฒนางาน ICT ภาคเรียนที่ 1-2 ครูณิชกานต์ 

6 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องนาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ครูบุญเสมอ 

7 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูวรวลัญช ์

8 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1-2 ครูสราวุทธ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
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3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
แหล่งเรียนรู้ในระดับดี ร้อยละ 90-94 
2. ครูมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-90 
3. ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย
ในชั้นเรียน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ี่มี
คุณภาพ ทันสมัย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

 
1.ประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
2. ประเมินความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
3. รวบรวมข้อมูลสื่อ 
นวัตกรรม และงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 

 
1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2. แบบประเมิน
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ 
3. สารสนเทศด้านสื่อ 
นวัตกรรม และงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1) แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีความทันสมัยและมีสภาพใช้การได้ตลอดเวลา 
2) ครูจัดท าสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 

 
 

ลงชื่อ……………..........……………………..ผู้เสนอโครงการ 
                              (นางสาวจินตรา ฐานสมบูรณ)์ 
                                   คร ู

 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นายสราวุทธ  สินธุโร) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพในสถานศึกษา 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 1.1 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 8 
สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 3 

ประเด็นพิจาณา :  ข้อที่ 3 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 1 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสราวุทธ สินธุโร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการ ในกระบวนการ  
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

สภาพปัญหาความต้องการ  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กประจ าต าบล  
นักเรียนที่มาศึกษาต่อที่โรงเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพรับจ้าง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นซึ่งมาจากการส ารวจสถิติการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาค่อนข้างน้อย  ส่วนใหญ่จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนจะไปประกอบอาชีพจากสภาพปัญหาเรื่องความ
ต้องการให้การท างานของนักเรียนเมื่อจบแล้วสามารถพ่ึงตนเองได้  ทางโรงเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้อง
ใช้วิทยากรท้องถิ่นท่ีมีความสามารถทางด้านอาชีพมาสอนในโรงเรียน 
         
2. วัตถุประสงค ์

๑. นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 ๒. เพ่ือสรรหาครูเข้าสอนตรงตามสาขาวิชาหรือความถนัดหรือความรู้ความสามารถ 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ส านักงานวิชาการเป็นศูนย์วิชาการในการศึกษาค้นคว้า  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน  มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๔. โรงเรียนและชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันรู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
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นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ร้อยละ 86-92 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพของตนเอง สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต เพ่ือให้อยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครูสราวุทธ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

๒) ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 
 
8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  
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  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ร้อยละ 86-92 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพของ
ตนเอง สามารถน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต เพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 
1.ประเมินความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

 
1.แบบประเมินความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายสราวุทธ  สินธุโร) 

          ครูช านาญการพิเศษ 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายสราวุทธ  สินธุโร) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชน 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเด็นพิจารณา :  ข้อที่ 2 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 2 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 6 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางแววตา คลังหิรัญ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารที่สามารถรับรู้ได้อย่างรวดเร็วฉับไว เกิด
การลอกเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติในหมู่เยาวชนโดยทั่วไป รวมถึงสถานศึกษาอันก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นตามมา
มากมาย เป็นต้นว่าปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ ทางจิตใจ รวมถึงความสนใจต่อการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สภาพแวดล้อม การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาได้ 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประการส าคัญ คือ 
ความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน โดยที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอความคิดเห็นห า
แนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการปรับตัวในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนสุนทโร
เมตตาประชาสรรค์ จึงเห็นความส าคัญและจัดท าโครงการสานสัมพันธ์สู่ชุมชนขึ้น เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือที่ดี
ระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

  
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก 
2. เพ่ือรับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษาร่วมมือกับ สถานศึกษา 

และ สนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรภายนอกอย่างน้อย 2 หน่วยงาน/ป ี
2. มีการจัดกิจกรรเพ่ือรับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษาร่วมมือกับ 

สถานศึกษา และ สนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุด อย่างน้อย 10 
กิจกรรม/ปี 
 



แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565                   63 
 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนได้รับการการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษาร่วมมือกับ 

สถานศึกษา และ สนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมล้อมรัก สุนทโร ภาคเรียนที่ 1-2 ครูแววตา 

2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจินตรา 

3 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูณิชกานต์ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

๒) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

 การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

        1. มีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอกอย่างน้อย 2 
หน่วยงาน/ปี 
        2. มีการจัดกิจกรรเพ่ือรับการ
สนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิ
หรือหน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษา
ร่วมมือกับ สถานศึกษา และ สนับสนุน
ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด อย่างน้อย 10 กิจกรรม/ปี 

เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนได้รับการการ
สนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิ
หรือหน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษา
ร่วมมือกับ สถานศึกษา และ สนับสนุน
งานบริการวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 

 
1.ประเมินจากกิจกรรมที่
เข้าร่วมกับโรงเรียน 
หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอก 

 
1.แบบประเมินกิจกรรม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนมีเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก 
2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงาน เข้ามาจัดการศึกษาร่วมมือกับ 

สถานศึกษา และ สนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางแววตา  คลังหิรัญ) 

                   ครูช านาญการพิเศษ    
 

 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายสราวุทธ สินธุโร) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการยกระดับสมรรถนะครูยุค 4.0 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเด็นพิจารณา :  ข้อที่ 4 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 3 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 7 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญเสมอ ปิตินานนท์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

บุคลากรกรครู ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย บุคลากรครูจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการใน
ชั้นเรียน ให้เป็นไปตามศักยภาพของบุคคลที่ประกอบด้วย ทักษะ ความรู้ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานต่าง ๆ 
ในโรงเรียน รวมถึงงานด้านการบริหารด้วย สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรครูในโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตัวผู้เรียน  

  
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้
วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่า
ของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพ่ือบริหารงานและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 

4. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศของฝ่ายบุคลากร 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศกึษามีแผนพัฒนาครูและบุคลากรระยะ 3-5 ปี 
2. ครูและบุคลากรที่มีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ร้อยละ 100 
3. ครูและบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 
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4. ครูและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 

Learning Community) ร้อยละ 100 
5. ครูและบุคลากรได้รับโล่ รางวัล และเกียรติบัตร เพ่ือเชิดชูเกียรติในการพัฒนาผู้เรียนระดับต่าง ๆ ร้อยละ 

30-50 
6. ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พ.ศ.2556 ทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับการบริการ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณต่อสังคม ร้อยละ 100 
7. ครูที่มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 100 
8. ครูที่มีการเข้าร่วมน าเสนอผลแนวการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน ร้อยละ 

100 
9. ครูมีการน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ในรูปงานวิจัยของครู

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best-Practice) ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิด

อย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด  เพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ ภาคเรียนที่ 1-2 ครบูุญเสมอ 

2 กิจกรรมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ครวูรวลัญช ์

3 กิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูวรวลัญช ์

4 กิจกรรมรางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูบุญเสมอ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 
 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563-2565                   68 
 

 
๗. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) 2 เงื่อนไข 
- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

๔) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

 การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรระยะ  3-5 ปี 
2. ครูและบุคลากรที่มีแผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) ร้อยละ 100 

 
1.ประเมินจากพฤติกรรม
ต่าง ๆของครูและบุคลากร 

 
1.แบบประเมินกิจกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3. ครูและบุคลากรที่มีการพัฒนาตนเอง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ร้อยละ 100 
4. ครูและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างชุมชมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community) ร้อยละ 100 
5. ครูและบุคลากรได้รับโล่ รางวัล และ
เกียรติบัตร เพ่ือเชิดชูเกียรติในการ
พัฒนาผู้เรียนระดับต่าง ๆ ร้อยละ 30-
50 
6. ครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
พ.ศ.2556 ทั้งจรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ
ต่อผู้รับการบริการ จรรยาบรรณต่อผู้
ร่วมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
ต่อสังคม ร้อยละ 100 
7. ครูที่มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 
100 
8. ครูที่มีการเข้าร่วมน าเสนอผลแนว
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
ร้อยละ 100 
9. ครูมีการน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ไปใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้
ของนักเรียน ในรูปงานวิจัยของครูเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best-Practice) 
ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงคุณภาพ 
        ครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มี
จิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธี
คิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะในการใช้ความคิด  เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1) บุคลากรน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
2) บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการด าเนินงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) บุคลากรมีความตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน 
5) มีท าเนียบบุคลากร และข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ได้ 
6) บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองอยู่เสมอ 
7) โรงเรียนมีระบบข้อมูลสาระสนเทศของแต่ละบุคคลอย่างเป็นระบบ 
8) โรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามความสามารถของตนเอง 
9) โรงเรียนได้รับชื่อเสียงจากการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  

 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางบุญเสมอ ปิตินานนท์) 
                     ครูช านาญการพิเศษ    
 

 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายสราวุทธ สินธุโร) 
              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 

 
ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเด็นพิจารณา :  ข้อที่ 1-6 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 4 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 9 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางบุญเสมอ ปิตินานนท์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามวิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กล่าวว่า “ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21” เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อม จุดอ่อน 
จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยประสานข้อมูลและการมีส่วนร่วมของครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน แต่กลไกในการปฏิบัติต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์จึง
จัดท าโครงการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาระบบงานของโรงเรียน เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบงาน
พัสดุ ระบบงานนโยบายและแผน การระดมทรัพยากร ระบบวัดผลและประเมินผล ระบบการนิเทศการจัดการศึกษา 
เป็นต้น 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82-86 

เชิงคุณภาพ 
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณ ภาคเรียนที่ 1-2 ครจูินตรา 

2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ  ภาคเรียนที่ 1-2 ครูพัชรินทร์ 

3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน  ภาคเรียนที่ 1-2 ครูบุญเสมอ 

4 กิจกรรมการระดมทรัพยากร  ภาคเรียนที่ 1-2 ครูบุญเสมอ 

5 กิจกรรมพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล  ภาคเรียนที่ 1-2 ครูภัทรวดี 

6 กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ครูศรุตวิงศ์ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  มีความรู้พ้ืนฐานตามระดับชั้น  
- คุณธรรม น าความรู้ไปใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสม 

2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ ร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะทางอาชีพได้เหมาะสม 

ตามระดับชั้น 
- เหตุผล  การฝึกการแก้ปัญหาทักษะชีวิต 
- ภูมิคุ้มกัน แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    มีความรู้และทักษะทางอาชีพ 
- สังคม         การปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมภายนอกได้ 
- สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ดีขึ้นได้ 
- วัฒนธรรม มีค่านิยมในด้านการศึกษาและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

 การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82-86 

เชิงคุณภาพ 
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  

 
1.ประเมินความพึงพอใจ
ของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 

 
1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางบุญเสมอ ปิตินานนท์) 

                     ครูช านาญการพิเศษ    
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายสราวุทธ สินธุโร) 

              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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โครงการจัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภค 
 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์  สอดคล้อง มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ข้อที่ 2 

ประเด็นพิจารณา :  ข้อที่ 4 
สอดคล้อง กลยุทธ์โรงเรียน :  ข้อที่ 4 

     กลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่ 9 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมนัสนันท์  แสงนาค 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา 2563-2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 121 คน มีการใช้ระบบสาธารณูปโภคจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า
ส าหรับส่วนของส านักงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งยังใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้อุปโภค
บริโภคและส่วนของการบริหารจัดการพ้ืนที่ของกลุ่มยุวเกษตรกร ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง การจ้างเหมารถยนต์ และการจัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อด าเนินการในการจัดการเรียน
การสอน ในปัจจุบันมุ่งเน้นน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันเหตุการณ์โลกที่ก้าวไปอย่าง รวดเร็ว
ต้องใช้การพัฒนาหลายด้านมาประกอบกัน  ดังนั้นโครงการจัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

 
2. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่า และยาวนานตลอดไป 

2) เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีสภาพใช้การได้ตลอดเวลา 
3) เพ่ือสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัดในด้านการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

1) นักเรยีนมีจิตส านึกที่ดีในการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ร้อยละ 100 

2) โรงเรียนสามารถมีงบประมาณเพียงพอกับการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการค่าวัสดุส านักงาน น้ ามันเชื้อเพลิง การจ้างเหมารถยนต์ ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและ

นักเรียน และสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าจ้างเหมายานพาหนะ ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจินตรา 

2 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับเครื่องตัดหญ้า ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจินตรา 

3 จัดสรรสาธารณูปโภค  ภาคเรียนที่ 1-2 ครูจินตรา 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ครูมนัสนันท์ 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

ภาคเรียนที่ 1-2 ครูบุญเสมอ 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2563-2565 

6. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  

7. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1) 2 เงื่อนไข 

- ความรู้  บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด  มีความ 
ระมัดระวังในการใช้ 

- คุณธรรม บุคลากรมีจิตส านึกเกิดคุณธรรมในเรื่อง ความมีน้ าใจ  การเสียสละ  เกิดจิต 

อาสาในการอยู่ร่วมกัน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2) 3 ห่วง 
- พอประมาณ บุคลากรรู้จักใช้น้ า  ใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์ตามความจ าเป็นเท่านั้น 
- เหตุผล  บุคลากรสามารถใช้เหตุผลคิดก่อนในการตัดสินใจในเรื่องการใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า 

และการใช้โทรศัพท์ 
- ภูมิคุ้มกัน บุคลากรคิดก่อนการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

3) 4 มิติ 
- เศรษฐกิจ    การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลท าให้การใช้ 

  งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลคุ้มค่าและสอดคล้องกับความ 
ต้องการด้านเศรษฐกิจของชุมชนได้ 

- สังคม         การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้สถานศึกษา   
พัฒนาในทุกๆด้าน ส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

- สิ่งแวดล้อม การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นการส่งเสริม 
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วัฒนธรรมต่างๆในท้องถิ่นและการร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สร้างความกลมเกลียว
กัน 

- วัฒนธรรม การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเป็นการสร้าง 
จิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเคยชินจนพัฒนา
เป็นนิสัยที่ดีติดตัวต่อไป 

 
8. การพัฒนาสู่โรงเรียนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา 
   การเป็นผู้รักการเรียนรู้ (Happy Brain)  

  การเป็นผู้ที่รักครอบครัว (Happy Family)  
  การเปน็ผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
  การเป็นผู้ที่รักองค์กร โรงเรียน และชุมชน (Happy Society)     
  การเป็นผู้มีน้ าใจงาม (Happy Heart)  
  การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม (Happy Soul) 
  การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy Body )  
  การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money)  

 
9. ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนมีจิตส านึกที่ดี ในการใช้
พลั ง ง านอย่ า งป ร ะหยั ด แล ะ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ร้อยละ 100 
2) โรงเรียนสามารถมี งบประมาณ
เพียงพอกับการบริหารจัดการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างและสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนสามารถบริหารจัดการค่า
วัสดุส านักงาน น้ ามันเชื้อเพลิง การจ้าง
เหมารถยนต์ ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและ
นักเรียน และสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

 
ประเมินรายงาน 

 
 

ประเมินรายงาน 
 
 
 

 
ประเมินรายงาน 

 
แบบรายงาน 

 
 

แบบรายงาน 
 
 
 
 

แบบรายงาน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  
 

 
ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางมนัสนันท์  แสงนาค) 
                              คร ู 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์) 

                 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 

ลงชื่อ……………………………...........…..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางบญุเสมอ  ปิตินานนท์) 

       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล 
 

ลงชื่อ……............…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นางสาวรัตนวดี  โมรากุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

1. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์  ครู  คศ.  3  รองประธานกรรมการ 
3. นายสราวุทธ สินธุโร   ครู  คศ.  3  กรรมการ 
4. นางแววตา  คลังหิรัญ   ครู  คศ.  3  กรรมการ 
5. นางวรรณเฉลิม  คุ้มรักษา  ครู  คศ.  2  กรรมการ 
6. นางสาวพัชรินทร์  อัฐนาค  คร ู คศ.  1  กรรมการ 
7. นางสาวจินตรา  ฐานสมบูรณ์  คร ู คศ.  1  กรรมการ 
8. นายศรุติวงศ์  ลาภวงศ์   คร ู คศ.  1  กรรมการ 
9. นางสาวจิรนันท์  ใยเพ็ง   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
10. นางสาวธันย์ชนก จักษุกิจ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
11. นางสาวภัทรวดี  ฝ่ายอุประ  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
12. นางสาววรวลัญช์ จ ารูญหิน  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
13. นางสาวช่อทิพย์ พิมพ์สอน  พนักงานราชการ  กรรมการ 
14. นางวรรณภา  แสนยะบุตร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
15. นางสาวศิรกานต์  พันธมาศ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
16. นางสาวณิชกานต์  โฉมเฉิด  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
17. นายเกษม  มิตรน้อย   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
18. นายธนัญชัย ตรีธัญญา  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
19. นางมนัสนันท์  แสงนาค    ครู  คศ.  1                 กรรมการและเลขานุการ 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


